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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003103-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. K. F. (REQUERENTE)

R. D. F. (REQUERENTE)

P. H. K. F. (REQUERENTE)

P. D. S. B. (REQUERENTE)

A. D. S. F. (REQUERENTE)

S. A. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. S. (INVENTARIADO)

 

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

Ministerial de Id 14124386, impulsiono estes autos com o fito de: I) 

certificar a devida intimação da Fazenda Pública (Federal, através da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Id 1409895, Estadual, através 

da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso - Id 1409896 e Municipal, 

pela Procuradoria-Geral do Município de Alta Floresta - Id 1409898), 

realizada em 26/06/2018, observadas as disposições do Art. 5º, §6º da 

Lei 11.419/2006 e Art. 183, §1º do CPC; II) intimar a Parte Autora para 

manifestar-se quanto ao item "b" do aludido Parecer, trazendo aos autos 

Certidão Negativa de Dependentes do INSS e certidão de inexistência de 

testamento, expedida pelo CENSEC (Art. 2º do Provimento nº 56/2016 do 

Conselho Nacional de Justiça), no prazo de 30 (trinta) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002238-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIL JOSE DE SOUZA (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 14113945; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual poderá manifestar-se 

também acerca do Laudo Pericial de Id 13180845. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON BARBOSA DA SILVA (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 de 

Id 14114949; II) intimar a Parte Autora para apresentar Impugnação à 

Contestação, bem como manifestar-se sobre o Laudo Pericial de Id 

13181207 no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000061-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE LAUTON (REQUERIDO)

 

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

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

Diligência Negativa de Id 14138697, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002366-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

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

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

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

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

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127633 Nr: 3890-21.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilson Gomes Pinheiro

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melori Estela Favetti - 

OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, RAYANNY L. 

MIRANDA NOCETI - OAB:18.652, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, se manifestarem, 

acerca do laudo pericial elaborado, encartado a estes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51763 Nr: 3567-94.2007.811.0007

 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): Leonice Moreira

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA CAROLINE 

WEIRICH, para devolução dos autos nº 3567-94.2007.811.0007, Protocolo 

51763, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118350 Nr: 6212-48.2014.811.0007

 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: Lourival Pauleto dos Santos
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 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:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) 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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111442 Nr: 7094-44.2013.811.0007

 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: Neuza Maria Josefa da Silva, Genival Jose de Lima, 

Severina Maria Josefa de Lima, Ivan José da Silva, Aparecida Maria de 

Freitas da Silva, Izaque Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda - 

Eucatur, Companhia Mutual de Seguros Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39549/PR, Christiane Massaro Lohmann - OAB:25.044/PR, 

FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, GABRIEL SANTOS 

ALBERTTI - OAB:44655, Jônatas Casalli Betto - OAB:47.789/PR, 

Macgveyver Santos Rocha - OAB:16069, PÉRICLES GONÇALVES 

FILHO - OAB:RJ119.383, RAFAEL WERNWCK COTTA - OAB: MT18415, 

Ramiro de Lima Dias - OAB:12504/PR, Vilson Barozzi - 

OAB:6791-B/MT

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

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

partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca da 

devolução da Carta Precatória.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003264-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINAYA DO NASCIMENTO REFATTI DA SILVA (RÉU)

 

Processo: 1003264-14.2017.8.11.0007 DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94) Impulsiono o presente 

feito nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, com a finalidade de 

INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora acerca da Certidão da Oficiala 

de Justiça de ID. 14034275, para manifestação no prazo de cinco (05) 

dias. Alta Floresta-MT, 11 de julho de 2018. Observação: O processo 

eletrônico encontra-se integralmente disponibilizado no Sistema PJE, nos 

termos do artigo 9º da Lei nº 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000112-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS BIAZOTTO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o patrono da parte autora para 

manifestação, no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001985-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO TONINI (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), bem como, no mesmo prazo, manifestar 

acerca do pedido de complementação de diligência constante na certidão 

de ID 12167363.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002260-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

JAKSON GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

ELENA GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

THIAGO GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

SANDRA GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1002260-05.2018.8.11.0007 PETIÇÃO (241) Nos termos da 

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

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

da decisão de id. 13963942 com audiência de conciliação designada para 

o dia 19 de setembro de 2018, às 13h40min, a ser realizada no CEJUSC 

desta comarca, devendo providenciar o comparecimento da parte autora à 

audiência. Alta Floresta-MT, 12 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001986-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO GONCALVES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000252-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO & WEBER LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACENTRAL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME (RÉU)

JOELCIO DA COSTA RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO TEMOTEO DA COSTA OAB - SC32714 (ADVOGADO)
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FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000252-89.2017.8.11.0007 

AUTOR: MACHADO & WEBER LTDA - ME RÉU: ACENTRAL SOLUCOES 

AMBIENTAIS EIRELI - ME, JOELCIO DA COSTA RODRIGUES Vistos, 

Estando formalmente adequada a reconvenção apresentada no bojo da 

contestação de fls. 121/158, registro que o pedido reconvinte será 

processado. Na impugnação à contestação de fls. 139/147, o 

autor/reconvindo contestou o pedido tecido como reconvenção e juntou 

documentos. Neste passo, intime-se a parte requerida/reconvinte para 

manifestação, em 15 dias, acerca dos documentos juntados e da 

contestação à reconvenção. Decorrido o aludido lapso temporal, 

voltem-me conclusos para as providências preliminares e deliberações 

pendentes. Ainda, concedo o prazo de 15 dias para os envolvidos 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138639 Nr: 2246-09.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Rafaelly Barbosa da Silva Santos

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

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

- OAB:22246/A

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

4.8.18.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

parte requerida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 169149 Nr: 3567-11.2018.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos, em substituição legal. Trata-se de ação de modificação de guarda 

c/c inversão de obrigação alimentar aforada por Mauro Antonio Digo em 

face de Tania Regina da Silveira em relação às crianças Estevão Diogo e 

Mirian Guerra. Narrou na exordial que as partes mantiveram 

relacionamento afetivo e que deste nasceu Estevão Diogo. Ainda, que o 

ex-casal recebeu a guarda de Mirian Guerra, nos autos sob cód. 70066, 

com sentença em anexo. (...) Pelo exposto e por entender que não estão 

configurados os requisitos da probabilidade do direito, essencial à 

concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300, do CPC, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Dando prosseguimento, nos termos do 

art. 695, do CPC, DESIGNO audiência de mediação para o dia 20/08/2018, 

às 14h20, a ser realizada no CEJUSC desta comarca. CITE-SE a requerida 

e INTIME-A para comparecer à solenidade, acompanhada de advogado ou 

defensor público, obrigatoriamente. CONSIGNE-SE, por fim, no ato de 

citação que, caso não haja autocomposição na audiência, a parte ré terá 

prazo de quinze (15) dias, a contar da data da audiência supra designada 

(CPC/2015, art. 335, I), para apresentar resposta, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 

O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência 

e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à 

requerida o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Intime-se 

a parte autora, por meio de sua advogada, nos termos do art. 334, §3º, do 

CPC. Na oportunidade, todos os esforços deverão ser empreendidos para 

a solução da controvérsia (art. 694, CPC). A solenidade poderá ser 

dividida em sessões, quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual (art. 696, CPC). DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial pela equipe interprofissional do juízo, com urgência, em até 5 

(cinco) dias, na residência das partes, constando também relato da 

entrevista com as crianças. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 58177 Nr: 2688-53.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

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

OAB:5476/MT

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

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

executada, acerca da decisão de fls. 178, para, em 15 dias, pagar o 

débito, no valor de R$ 3.513,69, sob pena de acréscimo de multa de dez 

por cento e honorários advocatícios no mesmo patamar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 700 Nr: 110-40.1996.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite - Espólio, Mirelle Cristina 

Leite Sanchez, Carlos Roberto Leite, Andrea Cristina Leite, Elaina Cristina 

Leite

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

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

- OAB:6205, Fernanda de Freitas Rosa - OAB:9.028-B / MT, Lucíola 

Moreschi Passaneli - OAB:21.371, Melissa Sarzi Sartori Azevedo - 

OAB:7.914 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

de direito, em atendimento à decisão de fls. 286.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108496 Nr: 3939-33.2013.811.0007

 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: Edmar Constantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Gobetti - Espolio

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

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Moreno Rubio 

Junior - OAB:SP/170.569

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista o decurso de 

suspensão requerido no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109644 Nr: 5161-36.2013.811.0007

 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: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Andresa Bastos - 

OAB:30.773 OAB/GO, Marilene Magalhães de Oliveira Rodrigues - 

OAB:MT/11.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Roque Sagin - 

OAB:OAB/MT 12902, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:10486/MT, 

Sidney Ribeiro da Silva - OAB:17.097/O, Thaís Roque Sagin - 

OAB:MT/12.902

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes 

acerca da data para o início da perícia, designada para o dia 19/9/2018, às 
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8h00, devendo os interessados se encontrarem com o perito no edifício do 

Fórum. O perito solicita a apresentação de documentos que porventura 

não constem nos autos: mapa cadastral da propriedade, matrícula 

ATUALIZADA do imóvel e coordenadas geográficas das torres.

INTIMO ainda, a parte requerida, para apresentação de assistente técnico, 

no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67922 Nr: 886-49.2010.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Lubrificantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:19.171/MS, Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941/MS, 

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

segue adiante: "Certifico que decorreu o prazo e a parte requerida, 

devidamente citada via edital às fls.181/183, não apresentou 

contestação."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 167912 Nr: 2977-34.2018.811.0007

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSPM, JPPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Beckmann Morel Luck 

- OAB:MT/20750-O, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, pela inadequação da via eleita, com fulcro no art. 330, I, e 

no artigo 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, cabendo ser 

promovido o cumprimento de sentença da obrigação alimentar em apreço 

por meio eletrônico.Isento de custas e honorários.Havendo o transito em 

julgado, certifique-se e arquive-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 167913 Nr: 2978-19.2018.811.0007

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPPM, VSPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Beckmann Morel Luck 

- OAB:MT/20750-O, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, pela inadequação da via eleita, com fulcro no art. 330, I, e 

no artigo 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, cabendo ser 

promovido o cumprimento de sentença da obrigação alimentar em apreço 

por meio eletrônico.Isento de custas e honorários.Havendo o transito em 

julgado, certifique-se e arquive-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 169240 Nr: 3619-07.2018.811.0007

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRC, RCRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de alvará de autorização de viagem proposta por Caleb 

Ribeiro Cavalcante, representado por sua genitora, Rosimar Custódio 

Riberio Rocha.

Consta na petição inicial que o adolescente requerente não conseguiu 

adquirir passagens de ônibus, junto à empresa Novo Horizonte, para 

visitar seu pai no Município de Guaraí-TO, em razão de não possuir 

documento com foto, apenas certidão de nascimento.

Narrou que solicitou sua carteira de identidade à POLITEC, todavia o 

documento não será entregue antes do término de suas férias escolares, 

motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, requerendo autorização 

para viajar apenas com sua certidão de nascimento.

Com a inicial foram carreados os documentos às fls. 7/18.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Recebo a inicial, diante do preenchimento dos requisitos legais.

Defiro a gratuidade de justiça, diante da presunção disposta no art. 99, 

§3º, do CPC, ressalvando a possibilidade de revogação.

Tendo em vista que esta demanda foi aforada como procedimento de 

jurisdição voluntária, passo à imediata análise do pedido, que consiste na 

autorização do adolescente a viajar para outro estado, por via terrestre, 

sem que esteja portando documento oficial com foto.

Pois bem.

Como transcrito na exordial, a exigência de identificação e passageiros a 

serem transportados por via terrestre decorre da Resolução n.º 4308/14, 

editada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que dispõe em 

seu art. 3º:

“Art. 3º A identificação do passageiro de nacionalidade brasileira, maior ou 

adolescente, será atestada por um dos seguintes documentos:

I – Carteira de Identidade (RG) emitida por órgãos de Identificação dos 

Estados ou do Distrito Federal. (...)

VIII – outro documento de identificação com fotografia e fé pública em todo 

território nacional. (....)

§ 3º Caso o adolescente não possua um dos documentos elencados no 

caput deste artigo, será aceito, como documento de identificação, até 1º 

de setembro de 2015, a certidão de nascimento (original ou cópia 

autenticada em cartório)”.

Depreende-se do rol disposto na normativa que os demais documentos 

aceitos para a identificação dos passageiros são emitidos com a foto de 

seu titular.

Ainda, a permissão para o aceite de certidão de nascimento para a 

identificação de adolescente cessou em 1º de setembro de 2015, 

tornando sem aporte jurídico o pedido ventilado na peça inaugural.

Desta feita, segundo as normas editadas ela agência reguladora vinculada 

ao Poder Executivo (ANTT) não há possibilidade de autorização da viagem 

nos moldes requeridos, considerando que o mérito da atuação 

administrativa não pode ser discutido em âmbito judicial quando não 

demonstradas ilegalidades ou inconstitucionalidades, ou mesmo 

descompasso com princípios do ordenamento jurídicos, tais quais a 

proporcionalidade e a razoabilidade.

A observância das regras pertinentes nos atos da vida civil deve ser 

promovida e resguardada pelo Poder Público, principalmente quando o 

caso exposto não estiver envolvo a situação de tamanha relevância que 

exija a ponderação de normas e/ou princípios.

Em caso análogo ao presente, o posicionamento ora apresentado foi 

corroborado pelo TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – VIAGEM NACIONAL – RECUSA DE EMBARQUE DE MENOR – 

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DOCUMENTO NECESSÁRIO - 

CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dispostos no ECA, 

nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, 

desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização 

judicial. Os passageiros devem apresentar documento válido para o 

embarque, de sorte que a recusa da empresa decorre do estrito 

cumprimento de determinação imposta pela Agência Reguladora do 

serviço aéreo. Demostrada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a 

responsabilidade indenizatória. (Ap 72388/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017).

Quanto ao cenário fático narrado, convém destacar que não foi informado 

se o adolescente requerente e seus irmãos, Filipi e Isabelly, pretendem 

viajar acompanhados por familiar ou adulto responsável, na longa viagem 

para Guaraí-TO. Sendo este o caso, em transportes rodoviários 

usualmente não há destinação de funcionário da transportadora para 

prestar a devida assistência e cuidado às crianças e aos adolescentes 

desacompanhados, ao contrário do que ocorre em com companhias 

aéreas, situação que poderiam impor risco aos infantes.
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Desta feita, por entender que as justificativas apresentadas pelo 

requerente não justificam o afastamento das exigências feitas pela 

Agência Nacional de Transporte Terrestre acerca da identificação dos 

passageiros, não merece outra sorte ao pedido senão a improcedência.

Ante o exposto, com lastro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO E EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito.

Procedimento isento de custas, nos termos do art. 141, §2º, do ECA.

 Ciência ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-18.2017.8.11.0007

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:

G. CARDOSO DE AMORIM & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

GLACIETE CARDOSO DE AMORIM (EXECUTADO)

FABIO QUIRINO CANDIDO (EXECUTADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca das certidões do Sr. Oficial de Justiça, acostada aos 

ID's 10663331, 10663538 e 10663638, indicando ainda o novo endereço 

da parte requerida, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001660-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTANA DE ANGILE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a 

perícia realizada, bem como para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000709-58.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu patrono habilitado, 

para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da certidão 

sob ID 14138663.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002392-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN EIGI UMENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os 

autos para INTIMAR a parte requerente, na pessoa de seu patrono 

habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da 

certidão sob ID 14147261.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8856 Nr: 3870-55.2000.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Adolfo de Freitas, Marisa Helena Carvalho 

de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disfril Comercio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004, Humberto Nonato dos Santos - OAB:3286-A, 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 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. 831.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59098 Nr: 3687-06.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

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

Ltda, Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julian Davis de Santa Rosa - 

OAB:6998/MT

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

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

OAB:8341-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 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar no feito, no 

prazo de 10 dias, conforme determinado à fl. 159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131319 Nr: 5884-84.2015.811.0007

 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: RSdS, MSdMdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14.430-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

finalidade de desarquivar e CIENTIFICAR o advogado da parte requerida o 

deferimento do pedido de desarquivamento requerido nesta ação, bem 

como INTIMAÇÃO para manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98341 Nr: 6906-22.2011.811.0007

 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): DJ. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte 

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

manifestação acerca da certidão negativa, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 133960 Nr: 7271-37.2015.811.0007

 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: Campos Cândido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Pinheiro Segantine, Marcos da Silva 

Borges, James Rogério Baptista, Juliano Marques Ribeiro, Jair Roberto 

Marques

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte 

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

manifestação acerca da certidão negativa, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143668 Nr: 4979-45.2016.811.0007

 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: Francisco da Costa Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

AUTORA, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze), tendo em vista a implantação do benefício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128366 Nr: 4260-97.2015.811.0007

 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: Thereza Araújo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro, M.B. ADM. E. CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA

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

OAB:8.148/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte requerida, por meio dos advogados habilitados, acerca da 

decisão de fl. 66, a seguir transcrita: "Vistos. Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sua relevância e 

pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos. Intimem-se.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108468 Nr: 3910-80.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTOD, Neuriza Oliveira Moraes

 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.: 137299 Nr: 1559-32.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leia Filomena de Miranda

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

Sonia Neri Ferreira Ponce

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: eliomar josé lira - 

OAB:74795/PR, MARIA HELENA KOCHINSKI - OAB:62582

 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, querendo, apresentar alegações finais, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 91075 Nr: 170-85.2011.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurora Ana Sangaletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Telles de Oliveira - Espólio, Maria 

Aparecida Telles de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596/MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718/MT

 Certifico que a carta de intimação para devolução dos autos 

170-85.2011.811.0007 foi recebida pela empresa Real Brasil Consultoria 

LTDA em 26/06/2018 (AR JJ888420934BR), com assinatura de Jacqueline 

Góes, entregue pelo Cart. Motorizado Luiz Felipe A. da Costa - matrícula 

8427483-2-, e até a presente data os autos não foram devolvidos nesta 

Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122145 Nr: 687-51.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Silveira Segura & Cia Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Alta Floresta

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

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

Willian Douglas Salles Alves dos Santos - OAB:MT/18420/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701/MT, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT, Luiz 

Alfeu Moojen Ramos - OAB:5291/MT, MARILAINE PINHEIRO DE 

MELLO - OAB:8146

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 55.854,60, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 212 - atualizado até 30/04/2018), para o 

cumprimento da sentença, nos termos da decisão de fls. 213 

(disponibilizada no DJE nº 10283, de 27/06/2018 e publicado no dia 

28/06/2018).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 55926 Nr: 458-38.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Teixeira de Carvalho Cordeiro

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

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

OAB:MT 8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 11.431,22, no 
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prazo de 15 dias (cálculo de fls. 156), para o cumprimento da sentença, 

nos termos da decisão de fls. 179 (disponibilizada no DJE nº 10283, de 

27/06/2018 e publicado no dia 28/06/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101939 Nr: 3538-68.2012.811.0007

 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: Maria Angela Alves

 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 intimação do 

Procurador do requerente, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) 

dias, acerca da exceção de pré-executividade de fls. 201/210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 123134 Nr: 1314-55.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escola Presbiteriana de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice Rodrigues Araujo

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - 

OAB:17293/O, Sebastião Jann - OAB:8.730

 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 do 

REQUERENTE, para manifestação no prazo de 05(cinco) dias, requerendo 

o que de direito e o devido prosseguimento do feito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138309 Nr: 2064-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique de Lima Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar a complementação da diligência do oficial 

de justiça, no valor de R$ 1.837,70, conforme solicitado à fl. 74, 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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 18700 Nr: 3367-63.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, Rosely 

Soldá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Sueli Silveira - OAB:3634/MT

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

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

José Celso Carneiro Junqueira - OAB:2215/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do REQUERIDO, por 

meio dos seus Procuradores, acerca da penhora e avaliação de fls. 

1379/1382, conforme determinado na decisão de fl. 1329.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128366 Nr: 4260-97.2015.811.0007

 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: Thereza Araújo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro, M.B. ADM. E. CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA

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

OAB:8.148/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sua relevância e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94656 Nr: 2934-44.2011.811.0007

 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): MARIA HELENA DE OLIVEIRA

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA CAROLINE 

WEIRICH, para devolução dos autos nº 2934-44.2011.811.0007, Protocolo 

94656, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010774-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DOS SANTOS CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 11859270, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000735-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CECILIA DA SILVA (EXECUTADO)
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C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

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

114068537, para que indique o endereço atualizado da executada, no 

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

Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000627-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA SOARES DE MORAIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

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

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

13982493, para que indique o endereço atualizado da executada, no 

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

Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002636-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAM MOTOS OFICINA MULTIMARCAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO HENRIQUE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

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

114058922, para que indique o endereço atualizado da executada, no 

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

Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000474-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE FARIAS LISBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

 

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

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

14008915, bem como para requerer o que entender adequado, no prazo 

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

Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000669-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO ALEXANDRE (EXECUTADO)

 

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

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

13955298, para que indique o endereço atualizado da executada, no 

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

Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000672-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

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

14030392, para que indique o endereço atualizado da executada, no 

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

Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-30.2018.8.11.0007

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:

ROGERIO CARVALHO RODRIGUES (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 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-15.2018.8.11.0007

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:

PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

OSVALDO LOPES DOS SANTOS FILHO (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 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CABRERA (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 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002235-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR FERREIRA LISBOA (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 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010453-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. PULIDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 
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MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL PAULINO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO SARTORI OAB - PR0069614A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010453-55.2016.8.11.0007 REQUERENTE: P. B. PULIDO - ME REQUERIDO: 

GABRIEL PAULINO EIRELI - ME Vistos. Considerando a disposição do 

artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 

fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a tentativa. Assim, 

EXPEÇA-SE certidão de inteiro teor em favor do exequente para fim de 

protesto do título judicial, nos termos do artigo 517 do NCPC, bem como 

PROCEDA-SE a inclusão do nome da parte executada em cadastro de 

inadimplentes (SPC/SERASA), com fundamento no artigo 782, §3º do 

NCPC. Consigno que, efetuado o pagamento, garantida a execução ou 

extinto o feito, a Secretaria da Vara deverá requisitar o imediato 

cancelamento da inscrição no rol de inadimplentes (art. 782, §4º, NCPC). 

Após, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar no 

feito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 14 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: 1000963-31.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 114106127, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-37.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 14106255, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 14106519, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDE PAIVA SUASSUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO FILHO OAB - MT0019355A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 14119768, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002100-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LOPES MORANGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 14119581, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000693-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DECOMAR COMERCIO DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DOS SANTOS DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000693-70.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: DECOMAR COMERCIO DE 

MOVEIS E UTENSILIOS LTDA - ME EXECUTADO: R. C. DOS SANTOS DE 

FREITAS - ME Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 

quinze (15) 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, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002927-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 14107059, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003094-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN HENRIQUE BAZILIO COSTA (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 14106992, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002831-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DUTRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 14106930, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JUNIOR DE JESUS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 14106828, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011207-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN DOS MILAGRES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 14106764, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003052-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CARLOS COLADELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA ROCHA SECCO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da Patrona da parte Exequente, para 

requerer o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUSAMARI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (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 22 de 

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

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (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 14:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

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 procedo a intimação da parte autora, na pessoa 

de seus representantes legais, do inteiro teor da juntada do ID nº 

14096531/14096548, bem como para indicar os dados bancários: número 

da conta (corrente), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da 

conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de 

valores. Alta Floresta - MT, 12 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-97.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12852287, foi interposto 

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

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

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12852287, para, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000002-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000002-90.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MICHELLE AZEVEDO FILHO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida (ID nº. 13943833) e a credora 

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

para transferência do valor, conforme consta no ID nº. 14018481. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

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

expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente 

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

instrumento de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 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: 1002883-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID 13180758, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que o Município é isento do preparo de 

recurso interposto, nos termos do artigo 1007, § 1º do Código de 

Processo Civil. Certifico que procedo a intimação da parte autora do inteiro 

teor do recurso do ID nº 13180758, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MONTEIRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13044235 foi interposto 

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

13044204 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13044235, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003338-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAZ NETO (REQUERENTE)
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NELSON FUMIO HIROTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO OAB - SP362569 (ADVOGADO)

THIAGO XAVIER ALVES OAB - SP331632 (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 13080969, foi interposto 

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

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

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 13080969, para, 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001480-36.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA SILVA PRIORI (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da Patrona da parte Exequente, para 

requerer o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da Patrona da parte autora, para 

requerer o que entender adequado no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001855-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA MATA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13039298 foi interposto 

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

13039291 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13039298, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120370 Nr: 7783-54.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Batista Nogueira do Nascimento, 

Róberson Pereira do Amaral, Leandro Macedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Oliveira Souza Alberti 

- OAB:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDMAR BATISTA NOGUEIRA DO 

NASCIMENTO, Cpf: 69317402291, Rg: 663118, Filiação: Aparecida Ferreira 

do Nascimento e Oscar Nogueira do Nascimento, data de nascimento: 

27/05/1982, brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU EDMAR BATISTA NOGUEIRA DO 

NASCIMENTO, PARA QUE APRESENTE ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO 

LEGAL.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia oferecida em desfavor dos réus 

Edmar Batista Nogueira do Nascimento, Leandro Macedo da Silva e 

Roberson Pereira do Amaral porque segundo consta na denúncia, em data 

não especificada, mas dias antes de 17 novembro de 2014, os réus 

associaram-se para o fim de praticar crimes, especialmente os de 

estelionato, consistente na obtenção ilicita de um caminhão VW-7.90, ano 

1990, cor branca, placas JYT 7931 em prejuízo da vítima Uebirson Soares 

Pereira, ao entabularem um falso negócio de compra e venda do 

caminhão, induzindo a vítima a erro. Assim agindo, os denunciados Edmar 

Batista Nogueira do Nascimento, Roberson Pereira do Amaral e Leandro 

Macedo da Silva praticaram a conduta delituosa descrita no art. 171, 

"caput" do Código Penal e no art. 288, também do Código Penal.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

7783-54.2014.811.0007Código:120370Vistos etc.DEFIRO o pleito 

ministerial retro.Expeça-se edital para intimação do acusado Edmar Batista 

Nogueira do Nascimento.Outrossim, certifique-se a secretaria se o 

acusado Leandro Macedo da Silva apresentou alegações finais, em caso 

negativo, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de 

memoriais.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências Alta 

Floresta/MT, 20 de junho de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz 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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 9428 Nr: 4-20.1992.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Edivaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Vieira dos Santos - 

OAB:4373/RO, Jakson Junior Serafim Caetano - OAB:6956/RO

 Processo n.º 4-20.1992.811.0007

Código: 9428

5ª Vara

 Vistos etc.

Considerando o pedido da defesa às fls. 544, em que desiste do recurso 

apresentado, DETERMINO vistas dos autos às partes para fins do artigo 

422 do CPP.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências

 Alta Floresta/MT, 26 de junho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002307-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA JAQUELINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002307-76.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARCIA JAQUELINE DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro o requerimento de 

assistência judiciária, tendo em vista a impossibilidade financeira da parte 

requerente de arcar com as custas e despesas do processo, nos termos 

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Diante do recebimento do Ofício 

Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da 

União em participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo 

Código de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista 

no art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de 

antecipação de tutela antecipada, a realização de perícia médica. “In 

casu”, através do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19/06/2013, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, 

bem como à estudo quanto à condição socioeconômica, seja 

primeiramente realizada a perícia, para após ser procedida à sua citação, 

objetivando conferir maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo 

encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os quesitos para serem 

respondidos pelo expert. Intime-se a parte autora para, em cinco (05) dias, 

querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesitos. Assim, nos 

termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO perito Dr. 

CHARLES MIRANDA DE MEDEIROS, razão por que, FIXO os honorários em 

R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF. Intime-se o perito da nomeação e para designar dia, 

horário e local para a realização da perícia médica, devendo este informar 

à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que proceda à 

INTIMAÇÃO dos interessados para comparecimento ao ato processual, 

encaminhando os quesitos apresentados pelas partes e consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 

dias, contado a partir da data da realização da perícia. Juntamente com o 

mandado de intimação, conste a advertência para que o médico nomeado 

compareça com seus documentos pessoais junto a Secretaria desta Vara 

para que realize seu cadastro junto ao sistema de assistência judiciária 

gratuita. Pelo Juízo, estabeleço como quesitos: a) A parte autora é 

portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora 

é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, 

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? ENCAMINHEM-SE os quesitos. Após a juntada do 

laudo, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, oportunidade em que 

manifestará sobre o laudo médico. Em seguida, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando 

poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação. Com a manifestação das partes, REQUISITE-SE pagamento 

dos honorários periciais no sistema da assistência judiciária gratuita da 

Justiça Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE Alta Floresta/MT, 03 de julho de 2018. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001729-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LUIZA DE BONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) PROCURADOR (A) DA PARTE REQUERENTE, PARA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, APRESENTAR OS QUESITOS A SEREM 

RESPONDIDOS PELO MÉDICO PERITO NOMEADO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002229-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA NEVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002229-82.2018.8.11.0007. AUTOR: 

LUZIA NEVES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Defiro o requerimento de assistência judiciária, tendo em 

vista a impossibilidade financeira da parte requerente de arcar com as 

custas e despesas do processo, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 

13.105/15. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. “In casu”, através do 

Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como à estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Intime-se a 

parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear assistente 

técnico e apresentar quesitos. Assim, nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO perito Dr. CHARLES 

MIRANDA DE MEDEIROS, razão por que, FIXO os honorários em R$ 200,00 

(duzentos reais), em observância à tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF. Intime-se o perito da nomeação e para designar dia, 

horário e local para a realização da perícia médica, devendo este informar 

à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que proceda à 

INTIMAÇÃO dos interessados para comparecimento ao ato processual, 

encaminhando os quesitos apresentados pelas partes e consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 

dias, contado a partir da data da realização da perícia. Juntamente com o 

mandado de intimação, conste a advertência para que o médico nomeado 

compareça com seus documentos pessoais junto a Secretaria desta Vara 

para que realize seu cadastro junto ao sistema de assistência judiciária 

gratuita. Pelo Juízo, estabeleço como quesitos: a) A parte autora é 

portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora 

é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, 

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 
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trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? ENCAMINHEM-SE os quesitos. Após a juntada do 

laudo, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, oportunidade em que 

manifestará sobre o laudo médico. Em seguida, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando 

poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação. Com a manifestação das partes, REQUISITE-SE pagamento 

dos honorários periciais no sistema da assistência judiciária gratuita da 

Justiça Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE Alta Floresta/MT, 03 de julho de 2018. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002223-75.2018.8.11.0007

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:

WENDEL ARANTES DO PRADO (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135554 Nr: 667-26.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Rodrigues de Amorin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

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

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 

112/114, bem como para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125512 Nr: 2658-71.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabíola Leite da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 

124/127, bem como para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140678 Nr: 3325-23.2016.811.0007

 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: Elezio Moro

 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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 

129/131, bem como para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140672 Nr: 3319-16.2016.811.0007

 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: Celia Possavatis

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 81/84, 

bem como para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141268 Nr: 3656-05.2016.811.0007

 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: Geovani de Carvalho

 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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 75/77, 

bem como para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141935 Nr: 4019-89.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA ALVES DA SILVA., Ailton Ferreira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Bairro Cidade Alta, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone 

"emissão de guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, 

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

CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de citação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 160548 Nr: 1761-91.2016.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Cazuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:33477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110275 Nr: 5841-21.2013.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tercio Carlesso, João Salustiano de Melo Neto, 

SILAS LOPES, Leda Cirino dos Santos Melo, Leandro dos Santos de Melo, 

Silas Lopes Junior, Sonia Maria Lopes, Sirleide Lopes

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT, Vanderly 

Rudge Gnoato - OAB:17.786-O

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107524 Nr: 2902-68.2013.811.0007

 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): Andréia Jamilly Pinheiro Martins, Domingos 

Martins Neto

 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 artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos, bem como para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64700 Nr: 4300-89.2009.811.0007

 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: Pedro Junior Koval Ruiz

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação acerca do ofício e documentos de fls. 

177/182, bem como para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 13993 Nr: 1969-18.2001.811.0007

 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): Francisco de Assis Granja - ME, Francisco de 

Assis Granja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11291/O, Tatyane 

Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508/MT

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

Souza - OAB:16241

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das 

partes para manifestação acerca do laudo de avaliação de fls. 138/139, 

bem como para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91911 Nr: 5788-45.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estefano Krik

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA CAROLINE 

WEIRICH, para devolução dos autos nº 5788-45.2010.811.0007, Protocolo 

91911, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 24859 Nr: 2420-72.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Terra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rahal & Rahal Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 127, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 
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15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113383 Nr: 1918-50.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Nicodemos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da(s) correspondência(s) 

devolvida(s) de fls. 86, com ressalva de "ausente" bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113407 Nr: 1941-93.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Rodrigues Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:5871-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da correspondência 

devolvida de fls. 95, com ressalva de "não existe o número" bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142942 Nr: 4593-15.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricleberson de Santana Milan

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da(s) correspondência(s) 

devolvida(s) de fls. 50, com ressalva de "mudou-se" bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230487 Nr: 9381-81.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neliton Alberto da Silva, Francisco Carlos Costa da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Inexistem preliminares ou vícios processuais a serem corrigidos de 

ofício, razão por que DOU O FEITO POR SANEADO.

2.Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103629 Nr: 8633-59.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eloiza Engleitner, Arno Engleitner Junior, Maria 

Clarice Engleitner Cargnelutti, Maria Cristina Possobon, Adriano Luiz 

Possobon, Andréia Possobon, Rogério Engleitner, Sabrina Possobon 

Daronco, Maria Marcia Casagrande, Mariangela Charneski, Paulo Roberto 

Engleitner, Mauro Rodrigo Nunes de Moura Engleitner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arno Engleitner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigues - 

OAB:56.674-RS, Andreia Possobon - OAB:RS 67.987, Jaqueson dos 

Santos Castro - OAB:GO-29.515, Luiz Fernando Marcon - 

OAB:27.859-RS, Marco Aurélio de Martins e Pinheiro - OAB:MT 

4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971, Nadi 

Terezinha Martini - OAB:3306/MT, Ney Gomes de Castro - OAB:RS 

11.046, Tarcisio Vendruscolo - OAB:15243-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 Vistos.

1.Cuida-se de inventário. Existem pequenas discordâncias entre os 

herdeiros, todos já representados nos autos, quanto ao quinhão 

hereditário, o que será devidamente aferido em momento oportuno. 

Inexistem impugnação quanto aos bens existentes.

2.Ademais, observa-se falta intimação das Fazendas Públicas municipais 

e federal, à luz do art.626, CPC/2015 c/c 192, CTN.

3.Quanto ao pedido de venda de imóvel para possibilitar o pagamento do 

ITCMD, inexistem divergências.

5.Diante do exposto:

i) AUTORIZO a venda do imóvel matriculado sob o número 6.925, Cartório 

de Registro de Imóveis de Catuípe-RS, pelo preço da avaliação, mediante a 

devida prestação de contas em 10 (dez) dias a partir da venda, 

assegurado o direito de preferência à herdeira MARIA CRISTINA 

POSSIBON, fl.121, em analogia ao art.1.794, CC.

ii) Após a venda, FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para comprovação do 

pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis perante os Estados 

de Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

iii) DETERMINO a intimação dos Fazendas Públicas referentes aos 

municípios onde existam bens, bem como da União, mediante PGFN, para, 

querendo, manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias.

iv) Independentemente da intimação das Fazendas, DETERMINO a juntada 

das certidões negativas de débito pela inventariante (exceto dos Estados, 

que depende do pagamento do ITCMD), também no prazo de 10 (dez) dias.

6.Decorridos os prazos estipulados, independentemente de manifestação 

das partes, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194594 Nr: 260-63.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Takashi Noleto Yamamoto - ME, Alex Takashi 

Noleto Yamamoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Avila Vasconcelos - 

OAB:18110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte requerente não estava(m) cadastrado(a,s) junto 

ao sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 
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situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerida, via 

matéria de imprensa, da decisão/sentença de fls. 110, abaixo transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA: "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."

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160231 Nr: 751-75.2012.811.0004

 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: Itaucard Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Botton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, Priscila Moreno dos Santos - OAB:70981/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondencia devolvida de citação de folhas 

113, motivo, não procurado, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238898 Nr: 15412-20.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA DANIELLY DA S BEZERRA, CLODES 

FERREIRA LOPES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Silva Oliveira - 

OAB:15.359-B M/S, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências dos Oficiais de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/busca e apreensão, no valor de R$ 

36,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264389 Nr: 15756-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Santos Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ilda Segurado dos santos Marques, 

Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a manifestação da Fazenda Pública 

Estadual de fl. 42 e verso e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o autor, via DJE, para que, no prazo de 10 

dias, junte aos autos as certidões requeridas pelo ente estadual.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218483 Nr: 1936-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Carvalho Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Vera Lúcia Carvalho Santos, 

Adriana Carvalho dos Santos, Celio José Cella, Naiara Carvalho Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 83 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

inventariante pessoalmente, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca de seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196633 Nr: 1575-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uezio Gleison Oliveira Jesus

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

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 19.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão delineada na petição inicial, resolvendo o mérito 

do processo, com fundamento no art.487, I, CPC/2015, para DECLARAR 

RESCINDIDO O CONTRATO entabulado entre as partes, consolidando nas 

mãos do BANCO ITAUCARD S/A o domínio e a posse plena e exclusiva 

sobre o veículo apreendido, cuja apreensão liminar TORNO DEFINITIVA, em 

conformidade com as disposições contidas no art. 3°, §1°, do Decreto-Lei 

911/69.20.Em razão da sucumbência, CONDENO o requerido no 

pagamento de custas e honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre 

o valor atualizado da causa, na forma do art.85, §2º, 

CPC/2015.21.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280324 Nr: 7379-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Levy 

Alexandre da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7379-70.2018.811.0004, Protocolo 280324, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 7245-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nimar Amorim Vilela, Izis Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 7245-77.2017.811.0004, 

Protocolo 251371, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 21 de 569



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173632 Nr: 6835-58.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Grazziely 

Barros do Prado

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 5 dias, efetue a complementação da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça Jorge Luiz de Moura, no valor de R$ 311,50 (trezentos e 

onze reais e cinquenta centavos), conforme certidão de fl. 161, devendo 

para tanto acessar o site www.tjmt.jus.br, emissão de guias on-line, 

complementação de diligências e comprovar nos autos o devido 

pagamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153440 Nr: 4722-05.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Bonfim Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlim Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullyana Bonfim Moraes e Silva 

- OAB:20274/O, Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 Tendo em vista a informação do executado de fls. 93/94, informando que 

efetuou o item 6 do acordo realizado nos autos e, nos termos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos acerca de referida 

informação e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252823 Nr: 8236-53.2017.811.0004

 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: Sebastião Gomes de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

INSS, para devolução dos autos nº 8236-53.2017.811.0004, Protocolo 

252823, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227141 Nr: 7136-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiana Muniz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jackson Luiz Rodrigues Alves, 

Kissya Pires da Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria David Barros 

- OAB:MT 20.213

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU, para devolução dos autos nº 7136-97.2016.811.0004, 

Protocolo 227141, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269954 Nr: 985-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Ferreira Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves Cavalcante, Manoel Cavalcante 

Pereira, TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS, Rosilda Eliane Alves 

Virgilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B/MT

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 220/227 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias, BEM COMO MANIFESTAR NO MESMO PRAZO, sobre 

os documentos juntados às folhas 53/219.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197405 Nr: 2146-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Resiel Gonçalves Gomes, Leila Cristina Tiburcio Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. CARDOSO & CIA LTDA, Antônio de 

Abreu Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WEILY SILVA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 2146-97.2015.811.0004, Protocolo 

197405, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184554 Nr: 5933-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilmar Oda, Divina Maria da Silva Oda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo 

Santos Ribeiro, Valmir Martins de Faria, Carlos Eduardo Sousa Negreiro, 

Affemat - Associação dos Funcionários da Fazenda de Mato Grosso - 

03.216.650/000, Domingos Lopes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DA 

UNIÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - USUCAPIÃO, para devolução 

dos autos nº 5933-71.2014.811.0004, Protocolo 184554, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222825 Nr: 4562-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DA SILVA MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURICIO COSTA 

BARBOSA, para devolução dos autos nº 4562-04.2016.811.0004, 

Protocolo 222825, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242967 Nr: 1388-50.2017.811.0004

 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: EMPCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA INTIMAÇÃO DA R. 

SENTENÇA:SENTENÇA.

1. Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR 

proposta por ERTA MARIA PEREIRA COSTA CARRIJO em desfavor de 

CLAUDINEY SOUZA CARRIJO, todos qualificados nos autos. 2. 

Compulsando os autos, verifico que o requerido apresentou contestação 

às fls. 31/33, bem como juntou cópia da sentença que homologou acordou 

firmado entre as partes na Comarca de Mineiros – GO, a respeito da 

guarda do menor. 3. Após, consta manifestação da Defensoria Pública 

(fls. 65) na qualidade de representante processual da parte autora, 

pugnando pela desistência da ação, uma vez que ao entrar em contato 

com a requerente, esta informa estar de acordo com a guarda exercida 

pelo pai. É O RELATÓTIO. DECIDO.

4. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.5. Sem custas, eis que concedido os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss, do CPC/2015.6. 

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280967 Nr: 7750-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indusfrio - Industria de Refrigeração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane R. Da Cruz e Cia Ltda, Alberto 

Johnatan Gonçalves Rezende, Cristiane Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Bignatti Niero - 

OAB:49.321/ PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271088 Nr: 1678-31.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITORINO NETO ME, José Vitorino Neto, Terezinha 

de Lima Vitorino, ALINE FRENCH DE LIMA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Em cumprimento a decisão de fls. 68/70, impulsiono os presentes autos 

intimar o embargante, via DJE, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

manifestação sobre eventual excesso de execução, apresentando o 

cálculo que entende correto, sob pena de preclusão.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242967 Nr: 1388-50.2017.811.0004

 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: EMPCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O

 SENTENÇA.

1. Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR 

proposta por ERTA MARIA PEREIRA COSTA CARRIJO em desfavor de 

CLAUDINEY SOUZA CARRIJO, todos qualificados nos autos.

 2. Compulsando os autos, verifico que o requerido apresentou 

contestação às fls. 31/33, bem como juntou cópia da sentença que 

homologou acordou firmado entre as partes na Comarca de Mineiros – GO, 

a respeito da guarda do menor.

 3. Após, consta manifestação da Defensoria Pública (fls. 65) na qualidade 

de representante processual da parte autora, pugnando pela desistência 

da ação, uma vez que ao entrar em contato com a requerente, esta 

informa estar de acordo com a guarda exercida pelo pai.

 É O RELATÓTIO. DECIDO.

4. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

5. Sem custas, eis que concedido os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 e ss, do CPC/2015.

6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271784 Nr: 2146-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS, MMSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE JEUS LAURINDO - 

OAB:18.483/MT, Jerônimo Alberto de Carvalho Custódio - 

OAB:22.434

 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 

devolução da carta de citação de fls. 22, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273067 Nr: 2988-72.2018.811.0004

 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: Madalena Bueno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, CELSO MARTINS SPOHR - OAB:2.36, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:4275 / MT, Necy Araújo 

Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Sylvia Maria de Assis Cavalcante 

- OAB:MT 5771, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991
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 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. 79/94, prazo QUINZE dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218366 Nr: 1857-33.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Alves de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Célia Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Processo nº 1857-33.2016 – Código 218366

Vistos.

Trata-se de embargos à execução proposto por Wagner Alves Santana 

em face de Regina Célia Côrtes.

CITE-SE o embargado para contestar no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

conforme dispõe o art. 920, I, do mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263430 Nr: 15131-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayna Fava Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcir Firmino Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 15131-30.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 263430

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por MAYNA FAVA 

MARQUES em face do ESPÓLIO DE ALCIR FIRMINO MARQUES.

À fls. 32, a requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação 

e requerendo a extinção e o consequente arquivamento do feito, tendo em 

vista que foram infrutíferos, até então, os esforços empreendidos para 

averiguar a existência e assegurar seu direito de crédito.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Ademais, salienta-se que a parte requerida não 

contestou ou manifestação na presente ação, não importando, portanto, 

sua anuência.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada à fls. 32, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas quitadas pela inventariante, conforme comprovantes juntados à fls. 

24/26.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Barra do Garças-MT, 29 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97074 Nr: 2057-50.2010.811.0004

 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: Ailton Cesar Rodrigues de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Marques Lourenço, Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Parreira Almeida - 

OAB:MT 20976, Suely Tomaz Pelegrini - OAB:14124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Murilo Espínola de Oliveira Lima - OAB:MT 3127-A, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 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 das partes, para manifestarem acerca dos Embargos 

de Declaração de fls. 567/569, apresentado por Joaquim Marques 

Lourenço, prazo CINCO dias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 251995 Nr: 7673-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CESAR GRUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773

 Decisão

Autos nº 251995

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Ivan Cesar 

Gruber, nascido em 25.11.1963, filho de Wandelin Osvin Gruber e Ivone 

Osvin Gruber, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fl. 05/05-v: pena: 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) meses de 

reclusão; regime: fechado; crime: art. 214, art. 224, letra ‘a’, c/c art. 225, 

§1°, inciso II, art. 226-II, art. 69 e art. 71, todos do Código Penal; Data do 

fato: entre 1995 e 1998; Recebimento da denúncia: 18.03.1999; Data da 

sentença: 20.06.2003; Trânsito em julgado para MP: 30.10.2006; Trânsito 

em julgado para defesa e réu: 20.09.2013.

Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl. 191, 

apontando como data de progressão de regime o dia 21.06.2018.

 Inexiste no processo comunicação de falta grave.

Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o reeducando ao 

regime semiaberto dado ao preenchimento do requisito temporal, 

fixando-lhe as seguintes condições do regime semiaberto, ante a ausência 

de colônia agrícola, industrial ou similar nesta Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) a fiscalização eletrônica do reeducando, condicionada ao uso de 

tornozeleira eletrônica, advertindo-lhe o cumprimento das seguintes 

condições:

 Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá 

adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres

 I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, 

responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

 II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer 

forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o 

faça;

 Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste 

artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa:

 I - a regressão do regime;

 II - a revogação da autorização de saída temporária;

 VI - a revogação da prisão domiciliar;

 VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da 

execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 

I a VI deste parágrafo.

 Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

 I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;

 II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito 

durante a sua vigência ou cometer falta grave.

c) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia comunicação ao 
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Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, 

que não poderá se repetir durante um ano;

 d) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 e) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 f) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

g) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 h) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 i) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência;

Expeça-se alvará de autorização para o cumprimento da pena em regime 

semiaberto.

 No ato do cumprimento do alvará de autorização o Oficial de Justiça 

deverá indagar o reeducando se irá residir nesta cidade, declinando seu 

endereço.

 Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do 

Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 Forme-se novo cálculo, com data-base em 21.06.2018, alterando o regime 

para o semiaberto.

Em tempo, prejudicada a diligência constante do art. 201, §2°, do Código de 

Processo Penal, tendo em vista a ausência de endereço das vítimas, vez 

que o respectivo executivo de pena é proveniente da Comarca de 

Cascavel – PR.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças, 11.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276518 Nr: 5106-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 276518

1. Relatório

Trata-se de denúncia em desfavor de Fernando Pereira dos Santos, 

imputando-lhe as condutas que se amoldam aos tipos penais dos art. 155, 

caput e §1°, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, perpetrado em 

desfavor da vítima Marcelo Bezerra Rodrigues.

A denúncia foi ofertada em 15.05.2018.

Decisão que recebeu a denúncia em 18.05.2018, fl. 106.

Citado pessoalmente em 04.06.2018, representado pela Defensoria 

Pública, o réu apresenta resposta à acusação em 14.06.2018, fl. 112.

Apresenta rol de testemunhas em fl. 113.

É o breve relato.

2. Da análise da resposta

Verifico que pela defesa técnica não fora abordado questões de mérito 

presentes das hipóteses do art. 397, do CPP, reservando o direito de 

manifestar sobre o mérito em momento oportuno.

 Ressalte-se que o juízo de rejeição da defesa preliminar há de ser 

empreendido 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).

Nestes termos, mantenho o recebimento da denúncia em desfavor de 

Fernando Pereira dos Santos, designando audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23.07.2018 às 13hrs (MT), oportunidade em que 

serão inquiridas as testemunhas PM Edson Antônio de Miranda, PM Jaime 

Alves Brito, Marcelo Bezerra Rodrigues, Janaína de Sousa e Sebastião 

Carlos Carvalho da Costa.

3. Dispositivos

a) Mantenho o recebimento da denúncia, designando audiência de 

instrução e julgamento para 23.07.2018, às 13hrs (MT).

b) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 161760 Nr: 2710-81.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Misael Nascimento Filho, Stefânio Rodrigues da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 280042 Nr: 7226-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iago Vasconcelos e Luz, Daniela Cintra Falcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 Vistos, em correição.

Cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Iago Vasconcelos e Luz e Daniela Cintra Falcão, devidamente 

qualificados nos autos pelo cometimento em tese do delito tipificado no art. 

33, caput, da Lei 11.343/06, com as implicações da lei 8.072/90.

Os denunciados, devidamente notificados, apresentaram defesa prévia às 

fls. 128 e 129/132.

A denunciada Daniela Cintra Falcão em sua defesa previa apresentou 

preliminares alegando falta de justa causa e ausência de tipicidade formal 

e nexo causal.

 Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Decido.

I - DAS PRELIMINARES

I.I – DA ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA

A defesa da denunciada, alega em sua defesa, a ausência de justa causa 

para o exercício da ação penal, diante da ausência de elementos 

probatórios mínimos.

Sobre o tema prevê o Código do Processo Penal:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

(...);

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Pois bem, a justa causa, que constitui condição da ação penal, é prevista 

de forma expressa no Código de Processo Penal e consubstancia-se no 

lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da 

infração penal.

Sob o ângulo da profundidade cognitiva, o reconhecimento da ocorrência, 

ou não, de justa causa na prossecução penal deve se dar de forma 

superficial ou rarefeita, a ser constatado prima facie e mediante prova 
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pré-constituída, à semelhança do que ocorre, mutatis mutandi, com o 

direito líquido e certo no mandado de segurança.

 Em outro dizeres, havendo suspeita fundada de crime, e existindo 

elementos idôneos de informação que autorizem a investigação penal do 

episódio delituoso, torna-se legítima a instauração do processo penal, eis 

que se impõe, ao poder público, a adoção de providências necessárias ao 

esclarecimento da verdade real. Por outro lado, também se revela possível 

a sua extinção anômala, desde que inexista qualquer situação de iliquidez 

ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação (STF HC 

82.393).

Quanto à alegada falta de justa causa para a ação penal, bem como o 

pedido de absolvição sumária, entendo que as provas carreadas aos 

autos sustentam a denúncia, bem como impedem a absolvição, ao menos 

nessa fase processual, pois não constato nenhuma das hipóteses do 

artigo 397 do Código de Processo Penal.

 A apreciação da amplitude do arcabouço probatório, especialmente das 

provas até então coletadas, não pode servir, ab initio, para que haja um 

reconhecimento prematuro da inexistência de indícios de autoria e 

materialidade e, por consequência, privar o Ministério Público de atos 

probatórios posteriores.

 Nesse sentindo, é pacífica a jurisprudência em lecionar que somente 

poderá ser obstada a ação penal quando ausentes indícios de autoria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. –(...) conforme 

orienta a jurisprudência e a doutrina, somente pode ser obstada a 

persecução penal quando há flagrante constrangimento ilegal, 

evidenciado-se, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto 

fático-probatório, a atipicidade da conduta, a inexistência de elementos 

indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, 

a presença de alguma excludente de punibilidade, o que, contudo, não se 

vislumbra no caso em apreço. - Dos elementos trazidos nos autos, não se 

constata a existência das hipóteses que autorizam ao trancamento 

prematuro da persecução, sendo que entender de maneira diversa 

demandaria uma profunda análise de provas, o que é inviável na via 

estreita do writ. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 243770 

/ MT, T5 - QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2013);

HABEAS CORPUS - PACIENTE DENUNCIADA COMO INCURSA NAS PENAS 

DO ART. 171, CAPUT, C/C O ART. 71, AMBOS DO CP - PRETENDIDO O 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - 

IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E 

COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. O trancamento da ação penal 

por falta de justa causa constitui medida de caráter excepcional, só 

mostrando-se cabível na via estreita do writ quando se comprove primus 

ictus oculi, de modo inequívoco, a atipicidade da conduta, a incidência de 

causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou 

de prova da materialidade do delito, circunstâncias não demonstradas na 

hipótese em exame. (HC, 33681/2006, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 05/06/2006, Data da 

publicação no DJE 19/06/2006).

 O conjunto de elementos probatórios são razoáveis sobre a existência do 

crime e da autoria se mostram visível e induvidosa, em face da prova 

preconstituída, sendo a ausência de justa causa situação inocorrente na 

espécie.

 Isto posto, rejeito a preliminar de ausência de justa causa.

I.II - DA PRELIMINAR DA ATIPICIDADE

Requereu, ainda, a defesa da denunciada a sua absolvição em razão da 

atipicidade nos termos do art. 397, inciso III, do CP, uma vez que não teria 

cometido qualquer crime.

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 

verificar:

 (...);

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime;

Como bem ressaltado pela ilustre representante ministerial, a discussão 

acerca a participação/coautoria não deve ser debatida neste instante 

processual, uma vez que é necessária ampla dilação probatória para a 

colheita de elementos de convicção do magistrado acerca da 

configuração da tipicidade subjetiva da conduta da agente, o que deverá 

ser oportunamente feito na fase de instrução do processo principal.

 Entendo que as provas até o momento carreadas aos autos sustentam a 

denúncia, bem como impedem a absolvição, ao menos nessa fase 

processual, pois não constato nenhuma das hipóteses do artigo 397 do 

Código de Processo Penal.

Vale anotar que a hipótese de absolvição sumária prevista no inciso III do 

art. 397 do CPP, encontra eco somente nos casos de atipicidade evidente, 

como ressalva a própria redação do artigo, que não deixa margem para 

quaisquer dúvidas ou interpretações que não a meramente literal.

Isso porque há a necessidade de ampla dilação probatória para a sua 

devida aferição, com a inauguração da fase de instrução do processo e a 

colheita de provas documentais e testemunhais, que poderá ser bem 

elucidativa quanto à presença ou não do ânimo do agente, sendo 

inapropriada e afoita qualquer ponderação estreme de dúvidas quanto à 

ausência do elemento volitivo do denunciado.

 Os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal incriminador devem ser 

analisados de forma exauriente com a instrução, com amplo contraditório, 

sendo necessário adentrar conclusivamente o mérito da controvérsia, o 

que somente ocorrerá por ocasião do julgamento, para se saber se os 

fatos ocorreram nos termos do enredo da denúncia ou consoante a 

versão da defesa.

 A apreciação da amplitude do arcabouço probatório, especialmente das 

provas até então coletadas, não pode servir, ab initio, para que haja um 

reconhecimento prematuro da inexistência de dolo ou culpa e, por 

consequência, privar o Ministério Público de atos probatórios posteriores.

 Posto isso, rejeito o pedido de absolvição suscitada.

II – DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Analisando os autos, observa-se que 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 apresenta o rol de 

testemunhas.

 Não se verifica, por outro lado, quaisquer das hipóteses de rejeição 

prescritas no artigo 395 do referido diploma legal. Prima facie, os fatos 

narrados na peça acusatória constituem crime, ou seja, encontram 

tipicidade aparente no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Os 

depoimentos prestados na fase inquisitorial e os objetos apreendidos 

indicam a prática da conduta de tráfico de drogas.

Anota-se que, para o oferecimento de denúncia, exigem-se apenas 

indícios de autoria e materialidade, que são as condições mínimas para 

sustentar a deflagração da ação penal. Nesta fase, portanto, há que se 

examinar apenas os pressupostos de admissibilidade da ação, uma vez 

que a prova efetiva da autoria somente poderá ser aferida após a regular 

instrução processual, observando-se os princípios do devido processo 

legal e da ampla defesa.

 A doutrina assim discorre a respeito do tema:

É realmente necessário que a inicial venha acompanhada de um mínimo de 

prova que demonstre ser ela viável; é preciso que haja “fumus boni iuris” 

para que a ação penal tenha condições de viabilidade pois, do contrário, 

não há justa causa. Tem-se exigido, assim, que a inicial venha 

acompanhada de inquérito policial ou prova documental que a supra, ou 

seja, de um mínimo de prova sobre a materialidade e a autoria, para que 

opere o recebimento da denúncia ou da queixa, não bastando, por 

exemplo, o simples oferecimento da versão do queixoso. Evidentemente 

não se exige prova plena nem um exame aprofundado e valorativo dos 

elementos contidos no inquérito policial ou peças de informação, sendo 

suficientes elementos que tornam verossímil a acusação. – destaquei – 

Processo Penal, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 16ª ed., p. 149.

Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, RECEBO a denúncia em 

desfavor do denunciado IAGO VASCONCELOS E LUZ e DANIELA CINTRA 

FALCÃO em todos os seus termos.

Designo o dia 27/07/2018, às 12:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto de 

Identificação (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).

Proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).

Citem-se e se intimem pessoalmente o acusado.

 Intimem-se o Ministério Público, Advogado e as testemunhas de acusação 
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e defesa.

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 20 

(vinte) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora” caso 

haja.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência por se tratar de réu preso.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VILARINHO MELO DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) GILMAR 

MOURA DO NASCIMENTO - MT19048/O, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 10/08/2018 Hora: 13:20 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO DE JESUS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) POLIANA 

OLIVEIRA SANTOS - MT0014467A-O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 08/08/2018 Hora: 16:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERRAZ CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LS PUBLICACOES EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) GNOTA 

MARIA OLIVEIRA ALVES - MT0018120A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 31/08/2018 Hora: 16:40 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE BEZERRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ANDREIA 

OLIVEIRA MENDONCA - MT0017086A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 01/08/2018 Hora: 14:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011303-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS OAB - MT0018132A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAILDO JOSE LUIZ (REQUERIDO)

RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: POLIANA OLIVEIRA SANTOS - MT0014467A-O, 

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA - MT0020976A 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: 17:00 (Horario de Cuiaba) , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000872-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SILVERIO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLENE DELA LIBERA DUARTE SIQUEIRA OAB - GO28920 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDO DOS FREIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CHARLENE 

DELA LIBERA DUARTE SIQUEIRA - GO28920, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 03/09/2018 Hora: 13:00 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO VILELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES E SILVA OAB - MT12662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, encarte documento de negativação expedido 

pelo SPC ou Serasa, cuja certidão deverá conter o memorial descritivo 

completo do cadastro da parte autora, sob pena de extinção do feito. 2. 

Intime-se. 3. Exaurido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERNESTO FERRARI VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENERANDA ALICE QUEZADA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ELENI DE 
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SOUSA TEIXEIRA - MT24375/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 03/09/2018 Hora: 13:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA ESTEVES SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO OAB - MT22434/O 

(ADVOGADO)

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ANDRE 

LUIS DE JESUS - MT0018483A e ALEX DA MATA ROCHA - MT0018258A e 

JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO - MT22434/O, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 03/09/2018 

Hora: 13:40 (MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS S. MATTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CARLA 

VENTURINE ESTEVES - MT0021977A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 03/09/2018 Hora: 14:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER VALTER PORTO DE PAULO 96048417187 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB - MT0014796A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALCILENA REGINA COGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MENDES MOREIRA OAB - MT0003840A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

SEBASTIAO MENDES MOREIRA - MT0003840A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 28/08/2018 Hora: 14:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007039-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO LUIZ DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NATALINO DE LARA (INVENTARIADO)

SEVERINA DIAS DE LARA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007039-40.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ALBERTO LUIZ DE ANDRADE 

INVENTARIADO: ANTONIO NATALINO DE LARA, SEVERINA DIAS DE 

LARA Vistos etc. Nomeio como inventariante a requerente, 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. Havendo interesse de incapazes 

no feito, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007287-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO CARDOSO LEAL FERNANDES FIDELIS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA SOUSA PERES DA SILVA OAB - MT14395/O (ADVOGADO)

EDUARDO FERNANDES FIDELIS OAB - MT20681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

MICHELLE MATSUURA BORRALHO OAB - MT21616-O (ADVOGADO)
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FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007287-06.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

CARDOSO LEAL FERNANDES FIDELIS Vistos etc. Proceda-se à habilitação 

do Dr. Eduardo Fernandes Fidelis (OAB/MT 20681) nos autos. Em seguida, 

intime-se a parte autora, via advogado constituído, para acostar aos autos 

o comprovante de recolhimento das custas judiciárias para cumprimento 

das diligências necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recolhimento das custas, desde já, determino o imediato cumprimento da 

decisão inicial. Expeça-se o necessário. Às providências. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006156-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE FATIMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR OAB - MT0018422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHA RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006156-93.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LOURDES DE FATIMA DA 

COSTA REQUERIDO: AGOSTINHA RIBEIRO DA COSTA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta 

por Lourdes de Fatima Costa Ramos que objetiva a interdição de 

Agostinha Ribeiro da Costa. Narra a Requerente, em síntese, ser filha da 

interditanda Agostinha Ribeiro da Costa, a qual padece de enfermidade 

diagnosticada como CID I60 e I67. Afirma que a patologia apresentada pela 

Sra. Agostinha Ribeiro da Costa impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 

Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial desta, para prestar-lhe a assistência privada. Deste 

modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Agostinha Ribeiro da 

Costa, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao final 

confirmada a tutela postulada. Junta documentos pertinentes. Fora 

deferida a curatela provisória a requerente (ID 10347584). O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 11412450). 

Dispensada a realização de audiência para entrevista da interditanda em 

razão do quadro de saúde apresentado que impossibilita a sua locomoção 

(ID 11412450). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

concessão da curatela definitiva ao requerente (ID 11698649). É o 

relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que a interditanda é portadora da doença de CID I60 e I67, o que 

lhe dificulta a locomoção e manifestação de sua vontade, é certo que a 

interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. 

Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, 

examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que a interditanda 

apresenta anomalia que o impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que a 

interditanda é portadora de doença neurológica, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que a interditanda encontra-se 

impedida de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Agostinha Ribeiro da 

Costa, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

Lourdes de Fatima Costa Ramos, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

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

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, ante o deferimento de Justiça Gratuita. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cáceres, 03 de julho de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006156-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE FATIMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR OAB - MT0018422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHA RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO - 20 DIAS 

Dados do processo: Processo: 1006156-93.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Tutela e Curatela]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LOURDES DE FATIMA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: AGOSTINHA 

RIBEIRO DA COSTA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) A QUEM POSSA 

INTERESSAR FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta por 

Lourdes de Fatima Costa Ramos que objetiva a interdição de Agostinha 

Ribeiro da Costa. Narra a Requerente, em síntese, ser filha da interditanda 

Agostinha Ribeiro da Costa, a qual padece de enfermidade diagnosticada 

como CID I60 e I67. Afirma que a patologia apresentada pela Sra. 

Agostinha Ribeiro da Costa impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 

Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial desta, para prestar-lhe a assistência privada. Deste 

modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Agostinha Ribeiro da 

Costa, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao final 

confirmada a tutela postulada. Junta documentos pertinentes. Fora 

deferida a curatela provisória a requerente (ID 10347584). O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 11412450). 

Dispensada a realização de audiência para entrevista da interditanda em 

razão do quadro de saúde apresentado que impossibilita a sua locomoção 

(ID 11412450). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

concessão da curatela definitiva ao requerente (ID 11698649). É o 

relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que a interditanda é portadora da doença de CID I60 e I67, o que 

lhe dificulta a locomoção e manifestação de sua vontade, é certo que a 

interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. 

Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, 
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examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que a interditanda 

apresenta anomalia que o impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que a 

interditanda é portadora de doença neurológica, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que a interditanda encontra-se 

impedida de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Agostinha Ribeiro da 

Costa, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

Lourdes de Fatima Costa Ramos, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

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

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, ante o deferimento de Justiça Gratuita. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cáceres, 03 de julho de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito 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, LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA , digitei. Cáceres, 12 de 

julho de 2018. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006156-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE FATIMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR OAB - MT0018422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHA RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO - 20 DIAS 

Dados do processo: Processo: 1006156-93.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Tutela e Curatela]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LOURDES DE FATIMA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: AGOSTINHA 

RIBEIRO DA COSTA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) A QUEM POSSA 

INTERESSAR FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta por 

Lourdes de Fatima Costa Ramos que objetiva a interdição de Agostinha 

Ribeiro da Costa. Narra a Requerente, em síntese, ser filha da interditanda 

Agostinha Ribeiro da Costa, a qual padece de enfermidade diagnosticada 

como CID I60 e I67. Afirma que a patologia apresentada pela Sra. 

Agostinha Ribeiro da Costa impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 

Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial desta, para prestar-lhe a assistência privada. Deste 

modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Agostinha Ribeiro da 

Costa, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao final 

confirmada a tutela postulada. Junta documentos pertinentes. Fora 

deferida a curatela provisória a requerente (ID 10347584). O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 11412450). 

Dispensada a realização de audiência para entrevista da interditanda em 

razão do quadro de saúde apresentado que impossibilita a sua locomoção 

(ID 11412450). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

concessão da curatela definitiva ao requerente (ID 11698649). É o 

relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que a interditanda é portadora da doença de CID I60 e I67, o que 

lhe dificulta a locomoção e manifestação de sua vontade, é certo que a 

interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. 

Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, 

examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que a interditanda 

apresenta anomalia que o impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que a 

interditanda é portadora de doença neurológica, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que a interditanda encontra-se 

impedida de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Agostinha Ribeiro da 

Costa, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

Lourdes de Fatima Costa Ramos, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

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

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, ante o deferimento de Justiça Gratuita. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cáceres, 03 de julho de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito 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, LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA , digitei. Cáceres, 12 de 

julho de 2018. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 201766 Nr: 4524-83.2016.811.0006

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuela Mateos Nunez da Costa Marques Ferreira, 

Paola Mateos Nunez da Costa Marques de Mesquita, Osmar da Costa 

Marques Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, DANILO PIRES ATALA - OAB:6.062 MT, leiton Tubino 

Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O ADVOGADO da requerente 

para que no prazo de 05 (cinco), providenciar recolhimento das custas 

processuais referente a distribuição da carta precatória expedida para 

comarca de Cuiabá-MT e Dourados_MS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 48626 Nr: 5834-13.2005.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O ADVOGADO parte autora a 

recolher as custas processuais refererente a distribuição da Carta 

Precatória encaminhada ao Juizo de Direito da Comara de Dourados-MS.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003195-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENILTON FERREIRA BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – POSTERGA-SE a análise do pedido de 

tutela de urgência para momento posterior à realização de audiência de 

conciliação entre as partes. Tratando-se a demanda em destaque de 

direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002930-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso a parte requerida o 

cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida oferecer embargos e caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 5 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Cáceres-MT, 11 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002599-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA ALVES (AUTOR)

BRAZ PEDRO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DA SILVA PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 - Demonstrado o recolhimento da taxa 

judiciária e custas processuais, passa-se a análise da petição inicial. 
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Conforme já consignado no despacho inicial, extrai-se que a parte 

requerente não informou a data em que teria adquirido sua posse e 

tampouco a data em que ocorreu o esbulho. Tais informações são 

imprescindíveis para a análise do pleito possessório. Nesse quadro, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, complementando as 

informações sobreditas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

adoção do rito ordinário. 2 – Por outro lado, visando a celeridade 

processual e tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 

319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 8 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de julho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001367-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001367-85.2016.8.11.0006. AUTOR: 

ROSILDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA RÉU: ANA MARIA DE OLIVEIRA 1 - 

Considerando o despacho de id. 2984390 de 27/09/2016 que determinou a 

citação por edital em caso de busca infrutífera e ainda o edital expedido 

(id. 3241298), CUMPRA-SE os demais itens do despacho retro, para tanto 

a Secretaria deverá CERTIFICAR quanto ao prazo de resposta da parte ré. 

Após, deverá CERTIFICAR se houve a intimação pessoal da Defensoria 

Pública nomeada como curadora para apresentar resposta em favor da ré 

revel, se for o caso. 2 - Caso não tenha procedido a intimação pessoal da 

Defensoria Pública, INTIME-SE pessoalmente nos termos do despacho 

anterior e ao final, CERTIFIQUE quanto ao decurso de prazo para resposta 

pela Defensoria. 3 - Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de julho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96047 Nr: 1114-27.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ - UNEMAT - OAB:

 Impulsiono os presentes autos, levando-os à “EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA A IMPRENSA”, a fim de INTIMAR O ADVOGADO WANTUIL 

FERNANDES JÚNIOR, para proceder a devolução dos presentes autos, 

IMEDIATAMENTE, visto que os mesmos encontram-se em carga desde o 

dia 12/03/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 227921 Nr: 12782-48.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWEL SOFIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte embargante 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 152, VI , CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE EMBARGADA, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81201 Nr: 7763-76.2008.811.0006

 AÇÃO: Homologação do Penhor Legal->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ PASSOS ME, ANDERSON LACERDA 

PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AMARILDO FLAVIO TAMASIN, 

VIRGULINO DOS SANTOS TAMASIN, MARIA DE FATIMA TAMASIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA (...) É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No 

caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as providências 

cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. Afinal, 

intimada, em duas ocasiões, para promover a sucessão processual, 

deixou de manifestar inicialmente e, após, apenas informou que 

desconhece o paradeiro dos herdeiros, sem que fosse formulado 

qualquer requerimento ao Juízo, ou mesmo comprovado que buscou meios 

de localizar os réus, prejudicando, assim, o bom andamento da demanda. 

Não custa ressaltar que, na forma do art. 77, inciso IV, do CPC, é dever 

das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, mormente em 

se tratando de providência de exclusivo interesse da parte autora. Diante 

disso, considerando que a autora não promoveu as diligências que lhe 

competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14131 Nr: 184-24.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DESPACHO

1 – De início, INDEFERE-SE o pleito de expedição de ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis a fim de localizar bens em nome da parte executada 

(fls. 182/183), uma vez que se trata de providência que pode ser 

promovida pela própria parte exequente, independentemente de 

intervenção do Juízo.

2 – No mesmo passo, considerando que sequer houve a indicação pela 

parte exequente de quais imóveis pertenceriam à parte executada, 

INDEFERE-SE o pleito de designação de Oficial de Justiça para realização 

de diligência em imóveis de propriedade da parte executada.

3 – Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob pena 

de arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146927 Nr: 5191-11.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS EDUARDO STEIN, ANDERSON 

SOUZA STEIN, JOSÉ WILSON CATELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – A parte exequente informa que não fora possível promover a 

averbação da penhora na matrícula do imóvel, de modo que requer a 

expedição de mandado pelo Juízo à Serventia Extrajudicial.

No ponto, por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da 

parte exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial, de modo que este Juízo INDEFERE o pleito em questão, 

mormente porque não restou demonstrada a impossibilidade de a diligência 

ser executada pela própria parte ou a existência de embaraços criados 

por parte do CRI para o cumprimento do ato.

2 – Passo seguinte, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, requerer o que entender de direito para o andamento do feito, sob 

pena de arquivamento.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82989 Nr: 9468-12.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO JANONES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DECISÃO

1 – No que concerne ao pedido de fls. 181/182, com fulcro no artigo 10 da 

Lei 13.340/2016, DEFERE-SE a suspensão processual até a data de 

27/12/2018.

2 – Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Transcorrido o prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163973 Nr: 1200-56.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J4 CONSTRUTORA INCORPORADORA E 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, MONISE FONTES BARRETO 

- OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 197/200, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Laércio Garcia e como parte executada J4 Construtora Incorporadora e 

Administradora de Imóveis Ltda.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189925 Nr: 8233-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO GONÇALVES PEREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 80/80-verso, PROCEDA-SE à 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como 

exequente José Carlos Skrzyszowski Junior e como parte executada 

Jerônimo Gonçalves Pereira - ME.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189020 Nr: 7609-14.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 33 de 569



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ABDALA GATTAS ORRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANE GABRIELA SILVA DE 

LIMA MOREIRA - OAB:20.494, JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Q. I. Centro Educacional Ltda. - 

ME em face de Miguel Abdala Gattas Orro Neto.

 Uma vez que as tentativas de localização da parte demandada foram 

inexistosas, a parte autora pugnou pela extinção do feito (fl. 63). Ainda, 

pretende a expedição de certidão de crédito da dívida atualizada.

É o relato do essencial.

 Fundamenta-se e decide-se.

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora e que 

ainda não houve citação da parte contrária, é de ser acolhido o pleito em 

questão.

 Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, 

por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Custas, se houver, pela parte autora.

Uma vez que a expedição de certidão de crédito, prevista no § 1º do art. 

517 do CPC, pressupõe execução em curso e que a presente demanda 

ainda se trata de feito em fase ordinária, este Juízo INDEFERE o pleito em 

questão.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195696 Nr: 857-89.2016.811.0006

 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: WANDERSON ANTUNES DE OLIVEIRA

 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.Diante da renúncia apresentada pelo procurador à fl. 87, INTIME-SE a 

parte autora, pessoalmente, acerca do teor da vertente sentença, bem 

como para, caso queira, constituir novo patrono nos autos no prazo de 15 

dias.Decorrido o prazo acima assinalado sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença e, após, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185796 Nr: 5687-35.2015.811.0006

 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: JOSÉ HENRIQUE DELUQUE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PALMIRO DA SILVA FILHO, MARCIA 

PALMIRO DA SILVA E LIMA, LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA, MARLON 

BRANT PINHEIRO LEITE, ADRIANA PALMIRO DA SILVA PINHEIRO LEITE, 

ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, ESPOLIO DE DALVA PINTO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT

 DESPACHO

1 – Considerando o pleito de desistência formulado pela parte autora, 

INTIME-SE a parte demandada para manifestar no prazo de 10 (dez) dias 

quanto ao pleito em questão, na forma do § 4º do art. 485 do CPC, valendo 

o silêncio como inexistência de oposição à desistência.

2 – Após, CONCLUSOS.

3– INTIMA-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174529 Nr: 9620-50.2014.811.0006

 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: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DO ESPIRITO SANTO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com relação aos Autos n. 710-34.2014.811.0006 

(Código: 163410), este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados pela parte autora, a fim de DECLARAR a nulidade dos 

negócios jurídicos envolvendo o veículo indicado nos autos, de modo que 

CONFIRMA a liminar deferida à parte autora (fls. 38/43), devendo o veículo 

ser restituído definitivamente à parte autora.Por conseguinte, 

DETERMINA-SE o levantamento da caução oferecida pela parte autora às 

fls. 44/45-verso.Considerando que houve a sucumbência recíproca, 

CONDENAM-SE as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), rateados igualmente 

entre as partes, sendo vedada a compensação dos honorários 

advocatícios.Já com relação aos Autos n. 9620-50.2014.811.0006 

(Código: 174529), este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pela parte autora.CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das 

despesas e custas processuais eventualmente existentes.Sem honorários 

advocatícios, em razão da ausência de pretensão resistida.No mais, este 

Juízo EXTINGUE os processos, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 10 

de julho de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003035-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Formulado o pedido (id. 14072050), este Juízo 

RECEBE o aditamento da petição inicial e seus documentos para o fim de 

promover a alteração do valor da causa, bem como para autorizar o 

parcelamento em 6 (seis) prestações da diferença da taxa judiciária e 

custas judiciais, com espeque no artigo 98, §6º do CPC c/c artigo 468, §

§6º e 7º da CNGC[1]. 2 – Em atenção ao Ofício-Circular n. 

04/2018/GAB/J-Aux, ENCAMINHE-SE por e-mail cópia desta decisão ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, no endereço dca@timt.jus.br, 

órgão responsável pelo lançamento das informações no sistema de 

arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e controle da 

modalidade de pagamento. 3 – Após o registro das informações, a parte 

deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso — 

www.tjmt.jus.br e clicar no link "Emissão de Guias Online" escolher a 

opção "Distribuição/Mediação" na coluna "Primeira Instância — 

Fórum/Comarcas" e lançar a numeração do processo. O sistema alertará a 

seguinte mensagem: "Existe um parcelamento cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia", momento em que o advogado ou a parte 

emitirá a guia para o devido pagamento. INTIME-SE a parte autora para dar 

início ao procedimento para pagamento e comprovar no processo em até 
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10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 4 - Em seguida, 

CONCLUSO para apreciação do pedido de tutela de urgência. 5 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] §6º O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. §7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001817-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA PIRES & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

LICIERY ALVES PIRES (EMBARGANTE)

ALEXANDRE DA SILVA PIRES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a juntar extrato bancário referente a movimentação em 

período pouco superior a 30 dias, inviabilizando o juízo a ter conhecimento 
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se a empresa possui outras movimentações superiores ou mesmo outras 

contas bancárias. Não bastasse, a requerente poderia ter apresentado 

extratos bancários dos últimos 12 meses, por exemplo, comprovando 

ausência de movimentação financeira ou saldos negativos, existência de 

outras dívidas ou mesmo certidões de não possuir carros ou imóveis, 

porém não o fez. Destaca-se que o benefício da assistência judiciária 

gratuita é destinado as pessoas realmente necessitadas e a insuficiência 

de recursos deve ser demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e 

as custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, 

reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência 

econômica e financeira. 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 – INTIME-SE a parte embargante para 

regularização do pagamento das custas e despesas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, ante a 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 11 de julho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003202-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANSELMO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (RÉU)

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 a parte 

indicada no polo passivo (União) atrai a competência para a Justiça 

Comum Federal, este Juízo DECLARA-SE incompetente para a apreciação 

do presente processo. 2 – Nesse quadro, DETERMINA-SE a remessa 

deste processo para a Seção Judiciária da Justiça Federal de Cáceres, 

promovendo-se as baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 

de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001291-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZILDA BANDINI GOMES (EXECUTADO)

AUGUSTO ALVES GOMES (EXECUTADO)

ALIPIO ALVES GOMES (EXECUTADO)

A A GOMES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEONICE BRENTANI GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICLAIR BRENTANI GOMES OAB - SP106475 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001291-61.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: A A GOMES & CIA 

LTDA - EPP, AUGUSTO ALVES GOMES, MARIA ZILDA BANDINI GOMES, 

ALIPIO ALVES GOMES, LEONICE BRENTANI GOMES 1 – Considerando a 

última petição da parte exequente (id 11777733) noticiando a revogação 

de poderes, PROCEDA a Secretaria a atualização dos patronos junto ao 

sistema. 2 - Oportunamente, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca da certidão de id. 13040545 e sobre a certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça (id. 6767120), requerendo o que de direito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento. Cáceres/MT, 

12 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001018-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, realizados 

alguns atos processuais, a parte autora fora intimada para justificar seu 

não comparecimento em audiência de conciliação perante o CEJUSC desta 

Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, conforme 

certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a 

parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por não ter sido localizada no endereço 

informada nos autos. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 

274, parágrafo único do Código de Processo Civil: “Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – 

declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço 

residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa 

informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva; (Destaque)” “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque)” Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 

de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003017-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI MARIA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

EMANUELLE DE CASSIA SOUZA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO ELICEU BESOB (REQUERIDO)

JOSE CARLOS SALVIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003017-36.2017.8.11.0006. 
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REQUERENTE: EMANUELLE DE CASSIA SOUZA SANTIAGO, NERCI MARIA 

DE SOUZA LIMA REQUERIDO: JOSE CARLOS SALVIANI, AROLDO ELICEU 

BESOB I – Relatório Trata-se de ação de indenização proposta por 

EMANUELLE DE CÁSSIA SOUZA SANTIAGO no ato representada por sua 

genitora NERCI MARIA DE SOUZA LIMA em face de JOSE CARLOS 

SALVIANI e AROLDO CLICEU BESOB, todos qualificados nos autos. A 

autora narra que no dia 04/04/2009 por volta de 07h40min o Sr. Onair 

Santiago, seu pai, foi vítima de acidente, quando conduzia sua motocicleta. 

Sustenta que um caminhão conduzido pelo segundo réu, realizou manobra 

imprudente com o veículo, entrando em marcha ré, onde se colocou na 

frente da trajetória da motocicleta que o Sr. Onair Santiago conduzia, 

resultando em sua morte. À inicial juntou documentos. A petição inicial é 

recebida no id. 7249810, ocasião em que foi deferida a gratuidade da 

justiça à autora e designada audiência para tentativa de conciliação. 

Realizada a audiência, as partes não chegaram ao acordo (id. 9518391). 

Em despacho de id.11381933 foi determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir e habilitada a 

Defensoria Pública para a defesa do réu Aroldo Cliceu Besob. As autoras, 

em petição de id. 11623816 pugnaram pelo depoimento pessoal dos réus, 

o réu Aroldo Cliseu Besob pugnou pelo depoimento pessoal dos réus e a 

oitiva de testemunhas (policiais civis que participaram da ocorrência) em 

petição de id. 12539715. Em decisão de id. 12796675, este juízo delimitou 

os pontos controvertidos, decretou a revelia do réu José Carlos Salviani 

com os efeitos do artigo 344 do CPC e designou audiência de instrução 

para oitiva das partes e testemunhas arroladas. Audiência de instrução 

realizada, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal das partes (id. 

13436078). Continuação da audiência de instrução para oitiva das 

testemunhas arroladas pelas partes e debates orais de forma gravada 

pela parte autora (id. 14016777). Os autos mantiveram-se conclusos para 

sentença. II - Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal 

de 1988, bem como do art. 371 do Código de Processo Civil. A revelia dos 

réus foi decretada (id. 10443460), de forma que a Defensoria Pública 

adentrou aos autos em defesa do segundo réu, Sr. Aroldo Cliceu Besob, 

no estado em que o processo se encontrava. Sem delongas, em se 

tratando de responsabilidade civil, dispõe o art. 186 do Código Civil: “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”. O dispositivo trata da 

responsabilidade civil subjetiva que, para configuração do ato ilícito, 

necessita da conjugação de três elementos: dano, nexo de causalidade e 

culpa do agente para o evento danoso. Nesse sentido, é o ensinamento de 

Maria Helena Diniz: “São elemento indispensáveis à configuração do ato 

ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2º) 

Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo de causalidade entre o dano e 

comportamento do agente (Teoria Geral do Direito Civil. 26 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 571-575)” No caso judicializado, a dinâmica do acidente 

e sua conclusão que consta no laudo pericial (id. 6840359) realizado no 

local do acidente são as seguintes: “IX -DINÂMICA DO ACIDENTE Com 

base nos vestígios materiais encontrados no local, sugerimos a seguinte 

dinâmica para o acidente: trafegava o veículo VI (motocicleta) pela 

Avenida General Osório, nas proximidades da M.G. Tratores, sobre a faixa 

de rolamento direita da pista, sentido de tráfego Bairro centro - Br 070, 

quando veio colidir sua porção anterior com a porção angular posterior 

direita do veículo V2 (caminhão) que adentrou a pista em marcha à ré, e 

que após a colisão o condutor de V2 retornou com o veículo para o pátio 

do estabelecimento M.G. Tratores, ficando parcialmente sobre a área de 

estacionamento regulamentar, onde se encontrava até a chegada da 

equipe pericial, diagonalmente ao eixo longitudinal da pista, em sentido de 

saída do estabelecimento M.G. tratores; o VI não produziu marca de 

derrapagem dos pneumáticos antes da colisão, derivando se à esquerda 

por onde percorreu uma distância de 15,30 m ainda em rolamento, vindo a 

cair por sobre o asfalto, produzindo marcas de fricção sobre o piso 

asfáltico por uma distância de 18,30m, até seu ponto de repouso final. O 

veículo V2, muito provavelmente, teria se movimentado para frente pela 

ação do condutor, vindo a permanecer em repouso logo em seguida. X – 

CONCLUSÃO Assim, em face do exposto, baseados nos vestígios 

materiais encontrados no local do acidente, concluímos que a causa 

determinante do acidente foi a entrada em condições desfavorável de 

trafego do V2 (MBlLll13) na faixa de rolamento da direita da avenida 

General Osório, em marcha ré, o que ocasionou a interceptação da 

trajetória do VI (HONDA/CG), que seguia em sua mão de trafego, 

provocando a colisão entre os veículos, nas circunstâncias 

mencionadas”. (fls. 66/75). Assim, o laudo pericial demonstrou que a 

causa determinante para o acidente ter ocorrido foi a entrada, pelo 

segundo réu em condições desfavoráveis de tráfego, o que ocasionou a 

interceptação da trajetória da vítima que seguia em sua mão no tráfego. As 

testemunhas arroladas pelas partes foram os policiais que atenderam a 

ocorrência no dia e que confirmaram que quando chegaram ao local, a 

vítima, genitor da autora, já estava sem vida. Ademais, do boletim de 

ocorrência de id 6840306 que narra o acidente, assim constou: (...) havia 

acontecido um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um 

caminhão carregado com um trator , sendo que o motoqueiro estaria em 

estado grave. Ao chegarmos no local encontramos o caminhão parado 

saindo da oficina em marcha ré, não sendo localizado seu condutor e nem 

o proprietário. Encontramos também a vítima caída no chão próximo do 

caminhão. A motocicleta e o capacete de segurança estavam a uma 

distância considerável do local do fato. A guarnição fez o devido 

isolamento do local, até a chegada do corpo de bombeiros, que constatou 

que o mesmo já não apresentava sinais vitais, então continuamos a 

preservar o local, até a chegada da Polícia Civil, perícia técnica e I.M.L. 

para deliberações. O proprietário da oficina, de onde o caminhão estava 

saindo, soube informar apenas que o condutor do caminhão seria a 

pessoa de nome Aroldo Cliceu Besob, de alcunha Gaúcho (...) sendo que 

o seu proprietário seria a pessoa de nome José Carlos Salviane(...). 

Nesse ponto, o art. 34 do CTB é categórico em dispor que: “O condutor 

que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode 

executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, 

precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção 

e sua velocidade.” Ou seja, ainda que a vítima estivesse em velocidade 

pouco superior à permitida no momento do acidente, resta plenamente 

evidenciado que o Aroldo Cliceu Besob agiu com descuido e não adotou 

as cautelas indispensáveis para a realização da manobra, afinal, deixou 

de atentar-se para a passagem do motociclista o que caracteriza culpa 

pela ocorrência do acidente em questão. Isso porque, ao pretender 

modificar a direção do seu veículo (marcha ré), deveria o demandado 

certificar-se de que poderia concretizar a manobra com total segurança, 

atentando-se para evitar a obstrução da passagem dos usuários da pista, 

o que não fez. No momento do acidente não havia nenhuma testemunha 

ocular que concedesse mais detalhes do ocorrido, de forma tal que o juízo 

possui o depoimento das testemunhas arroladas pelas partes, a cópia do 

processo criminal e o laudo pericial (id. 6840359) que também aponta 

como causa para a ocorrência do acidente a imprudência do Sr. Aroldo 

Cliceu Besob. Além disso, restou comprovado nos autos que a autora, à 

época dos fatos ainda menor de idade, não recebeu nenhum auxílio dos 

réus, de forma que sua genitora necessitou arcar com as despesas de 

funeral e auxiliar a filha menor, já que com a morte do pai passou a 

depender totalmente da renda da mãe. Em relação ao primeiro réu, Sr. 

José Salviani, proprietário do veículo, este deixou claro em depoimento à 

Polícia que o Sr. Aroldo Cliceu Besob trabalhava para ele quando ocorreu 

o acidente. Logo, resta evidenciada a culpa da parte demandada pela 

ocorrência do acidente em questão. A propósito, em caso semelhante 

também já se decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE E 

LESÃO CORPORAL. MARCHA À RÉ. MANOBRA EXCEPCIONAL. CULPA. 

ATROPELAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. PENSÃO MENSAL. 

QUANTUM. TERMOS INICIAL E FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. 

Dinâmica do acidente: a culpa do condutor do caminhão da ré (também 

demandado) reside no fato de ter realizado manobra excepcional 

(ingressar em rua sem saída, em marcha à ré), sem adotar as cautelas 

recomendáveis (o auxiliar que o acompanhava ficou dentro da cabine), em 

que pese se tratasse de veículo de grandes dimensões, com "pontos 

cegos". Ausência de prova de culpa na conduta das vítimas (uma 

adolescente e uma criança), bem como dos pais destas, que não permite 

falar em concorrência de culpas. 2. Danos morais "in re ipsa": a morte 

prematura de ente querido e a violação da integridade física são hipóteses 

de dano moral "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado em valor 

equivalente a 80 salários mínimos nacionais, para cada um dos genitores 
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de Gabriel, vítima fatal do sinistro. Reparação fixada em valor equivalente 

a 100 salários mínimos nacionais, em favor da co-autora Jenifer, a qual, 

além de presenciar o atropelamento fatal do irmão, sofreu lesões 

corporais (escoriações). 3. Pensão mensal: nas famílias de baixa renda é 

presumida a contribuição econômica dos filhos, desde antes de atingirem 

a maioridade, fazendo os pais jus à indenização por dano material em 

decorrência da morte prematura do filho. 3.1. Termos inicial e final: 

pensionamento mensal devido desde a data em que a vítima completaria 14 

anos de idade, até a data em que completaria 72 anos de idade ou quando 

ocorrer o óbito dos genitores. 3.2. "Quantum": pensionamento devido à 

razão de 2/3 do valor do salário mínimo nacional, até a data em que a 

vítima completaria 25 anos de idade, quando o valor passará a ser 1/3 do 

salário mínimo nacional. 4. Honorários advocatícios: considerando-se os 

parâmetros do art. 20, § 3º, CPC, os honorários sucumbenciais devem ser 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, 

considerando-se, para fins de cálculo quanto ao pensionamento mensal, a 

soma correspondente às parcelas vencidas mais uma das parcelas 

vincendas. Apelo da seguradora desprovido e apelo dos autores 

parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70043558378, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Julgado em 18/07/2013) (negrito nosso). Nesse escopo, diante 

das situações acima relatadas, restaram preenchidos os requisitos 

ensejadores da obrigação de indenizar, ou seja, a conduta 

negligente/imprudente, o dano e o nexo causal. Com relação ao 

demandado José Carlos Salviani, a responsabilidade que lhe recai decorre 

do fato de se tratar de proprietário do veículo envolvido no acidente, 

ocorrendo a nominada responsabilidade objetiva e solidária. A esse 

respeito já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. 

DONO DE AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. "Em matéria de 

acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e 

solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que 

provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu 

empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, 

uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria 

a responsabilidade pelos danos causados a terceiros (REsp 577.902/DF, 

Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006). 2. Diante 

das lesões físicas sofridas pelos autores e narradas nos autos, o valor 

atribuído pelo Tribunal a quo (vinte salários mínimos e dez salários 

mínimos) não se mostra exorbitante, o que inviabiliza a intervenção desta 

Corte por força da Súmula 7/STJ. 3. Descabe, em recurso especial, 

analisar a existência ou extensão de acordo celebrado na esfera criminal 

ou perante a seguradora do veículo, se tais fatos não foram estabelecidos 

com precisão na moldura traçada nas instâncias ordinárias. Incidência da 

Súmula 7/STJ. 4. Não cabe recurso especial por ofensa a súmulas de 

tribunais, porquanto tais verbetes não se ajustam à categoria de lei 

federal, como exige o art. 105, III, "a", da Constituição Federal. 5. Agravo 

regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp 287.935/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 

27/05/2014) (negrito nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO A QUO NÃO 

IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA O PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. A ausência de impugnação de fundamento autônomo apto, por si só, 

para manter o acórdão recorrido, acerca da legitimidade do Estado de 

Mato Grosso do Sul, atrai o disposto na Súmula 283/STF. 2. A orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o 

motorista e o proprietário do veículo automotor respondem, de forma 

solidária, pelos danos causados em acidente de trânsito. Precedentes: 

AgRg no AREsp 234.868/SE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 08/05/2013; AgRg no REsp 

1224693/MA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 26/02/2013. 3. Agravo regimental não 

provido.” (STJ - AgRg no AREsp 416.833/MS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 

11/12/2013) (negrito nosso) Logo, uma vez que se trata do proprietário do 

veículo envolvido no acidente, depara-se com responsabilidade solidária 

do demandado José Carlos Salviani pelos danos causados à parte autora. 

Em razão do acidente, a parte autora sofreu danos de ordem material e 

moral. I) DOS DANOS MATERIAIS Os danos materiais, como se sabe, são 

de duas ordens: danos emergentes e lucros cessantes. Os primeiros 

correspondem ao que a vítima efetivamente perdeu; os segundos, ao que 

ela deixou de ganhar. É o que estabelece o artigo 402 do Código Civil: “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”. É bem verdade que, para a 

condenação em danos materiais, qualquer que seja a espécie, exige-se a 

comprovação dos prejuízos, sob pena de aquele que os pleiteia não fazer 

jus à indenização. 1.1) DANOS EMERGENTES Com relação aos danos 

emergentes, a parte autora pugna pelo recebimento do valor referente aos 

gastos com o funeral do genitor da autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Em que pese a alegação de gasto com funeral e ao mesmo 

tempo narrar que até hoje tais despesas não tenham sido efetivamente 

pagas pela genitora da autora, não há nos autos qualquer comprovante de 

despesas funerárias. Contudo, com espeque no artigo 509 do CPC, que 

prevê a possibilidade de juntada posterior de documento comprobatório, 

nesse ponto o juízo entende procedente o pedido a título de danos 

materiais, sendo que o valor a ser pago pelos demandados dependerá da 

comprovação pela parte autora em sede de liquidação de sentença. Dessa 

feita, os réus deixaram de manifestar sobre a matéria de fato acerca dos 

danos emergentes, por serem revéis, de modo que se presumem 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora no que tange às 

despesas geradas em razão do acidente de trânsito. Afinal, ante a 

ausência de impugnação da parte demandada, os fatos são 

incontroversos, e, conforme art. 334, inciso III, do CPC, prescindem de 

prova as despesas decorrentes do acidente em questão. O valor a ser 

liquidado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a 

data do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês a incidir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ[1]). 1.2) DA PENSÃO MENSAL Por todo 

o já exposto e por tudo que dos autos consta, as partes demandadas 

devem ser condenadas de forma solidária, ao pagamento de pensão 

mensal à autora que perdeu o pai quando ainda menor de idade. No 

presente caso, a pensão mensal, sendo consideradas a situação 

financeira do genitor da autora que à época da morte trabalhava como 

classificador de couro e ainda baseando no pedido da própria autora, este 

juízo entende ser razoável o pagamento da pensão mensal equivalente a 

1(um) salário mínimo a título de indenização por danos materiais, devidos a 

partir da data do evento danoso até a data em que a autora completou a 

maioridade. DA CULPA CONCORRENTE Contudo, como restou comprovado 

no processo criminal, onde foram ouvidas muitas testemunhas, a vítima, na 

data do acidente havia ingerido bebida alcóolica. Constou da sentença 

criminal: A testemunha Ademir Rodrigues da Silva, ao ser inquirida, 

informou que “não presenciou o acidente, que chegou logo apos, e a 

vitima já estava cercada; (...) que chegou no local o caminhao estava na 

direção de oficina, a carroceria do caminhao estava fora uns dois metros 

ou menos ainda na pista, (...) eu não vi se o caminhao estava entrando ou 

saindo, mas estava na direção de entrar dentro da oficina; (...) ele falou 

pra mim que estava entrando na oficina; (...) que era costume da vítima se 

exceder na bebida; (...)”(interrogatório constante no Cd-R de fl. 127). E 

ainda: A testemunha Benedito Martins de Ribeiro, policial militar que 

participou da ocorrência informou em Juízo que “(...) que o caminhão 

estava estacionado dentro do posto, na esquina, ai o motorista foi tirar o 

caminhão e aconteceu esse fato; que segundo informações o motoqueiro 

vinha em alta velocidade e eu creio que não deve ter visto; (...) que a 

vitima faleceu no local; (...)que a perícia compareceu ao local; (...)o 

comentário foi de que o caminhão estava saindo da oficina; (...) que o 

motoqueiro ia sentido Cometa Motocenter a BR; (...)”. ( depoimento 

constante no Cd-R de fl. 127). E o Sr. José Carlos Salviani, que foi 

testemunha nos autos criminais, assim afirmou em juízo: (...) ao prestar 

depoimento informou que “(...) viu a vitima cinco horas da manha na feira, 

antes do acidente, dançando com uma mulher; (...)” (depoimento constante 

no Cd-R de fl. 127). Não bastasse, o laudo pericial (id. 6840359) apontou 

que o sr. Onair Santiago, no momento do acidente estava conduzindo a 

motocicleta a 51,37km/h numa pista onde a velocidade máxima permitida 

era de 40km/h e o exame de corpo de delito (id. 6840340) confirma os 

depoimentos das testemunhas, quando aponta a ingestão de bebida 

alcoólica pelo genitor da autora. Assim, este juízo entende que, apesar da 

conduta ilícita por parte do condutor do caminhão, não há como deixar de 

reconhecer a existência de culpa concorrente do Sr. Onair Santiago. Isso 

porque, transitava em velocidade acima da permitida e ingeriu bebida 
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alcoólica naquele dia antes de pilotar sua motocicleta. A esse respeito, a 

sentença criminal assim dispôs: Por fim, impossível acolher a tese 

defensiva, no sentido de que a culpa foi da vítima, pois a mesma estaria 

em alta velocidade, vez que o objeto da controvérsia restringe-se ao 

elemento subjetivo da conduta: culpa, na modalidade imprudência. (...) 

Impende consignar, ademais, que acaso também constatada eventual 

imprudência da vítima, em matéria penal não se admite compensação de 

culpas. Contudo, no que diz respeito à culpa concorrente, aplicável nas 

demandas cíveis, tem-se que a vítima nesse caso concorreu para que o 

evento ocorresse, seja por desrespeitar a velocidade máxima permitida na 

via, seja por ter ingerido bebida alcoólica antes de transitar em sua 

motocicleta. Bem por isso, a pensão mensal fixada em 1 (um) salário 

mínimo vigente, será reduzida pela metade. Dessa forma, os demandados 

deverão pagar à autora o valor de ½ (meio) salário mínimo mensal a título 

de indenização por danos materiais, devidos a partir da data do evento 

danoso até a data em que a autora completou a maioridade. As 

prestações vencidas serão pagas de uma só vez, sendo que a 

atualização do valor se dará, até o vertente momento, com a aplicação do 

salário mínimo vigente no momento da prolação da sentença, conforme a 

Súmula 490 do STF, incidindo, então, da data da prolação da sentença até 

o efetivo pagamento a correção monetária pelo INPC[2], bem como com 

incidência, ainda, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, mês a mês, 

conforme os vencimentos. II) - DO DANO MORAL No tocante aos danos 

morais, a simples prova do ato ilícito enseja, obrigatoriamente, a 

condenação em danos morais, isso porque, em se tratando de acidente de 

trânsito, em que se depara com sinistros envolvendo morte, o dano moral 

é presumido. A propósito: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - MORTE - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - 

CONFIGURADOS - PENSÃO - DEVIDA - RESPONSABILIDADE DA 

SEGURADORA - LIMITES DA APÓLICE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de 

acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva 

dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado 

pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência. Em relação ao 

dano moral, não restam dúvidas de que a morte de um ente querido causa 

forte abalo emocional. Em tal hipótese, o dano moral é in re ipsa e dispensa 

a prova do dano moral. Não merece reparos a indenização a título de 

danos morais fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).O Superior 

Tribunal de Justiça tem entendido que, famílias de baixa renda, como é o 

caso dos Apelados, é comum a dependência econômica entre os 

membros da família. Sabe-se que a responsabilidade da Seguradora está 

embasada no contrato de seguro que celebra com a parte, sendo possível 

sua condenação até o limite da apólice de seguro. Sua obrigação é 

contratual e legal de arcar com o valor da apólice, uma vez que assume 

contratualmente o risco, e sendo o segurado obrigado a indenizar, ela 

responde nos limites do contrato de seguro.(Ap 149579/2017, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018). 

INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – EMPRESA DE 

TRANSPORTE – CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS – PREPOSTO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – 

FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO 

MATERIAL – PENSIONAMENTO MENSAL - POSSIBILIDADE – DEPENDÊNCIA 

ECONOMICA DA VIÚVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Tratando de contrato de transporte, não se exime a 

contratante do serviço de terceiros que assumiu os compromissos e os 

riscos relacionados à segurança. É evidente que a morte de um ente 

querido provocada por acidente é capaz de causar 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, o que ocorreu na espécie.O pensionamento mensal 

é devido à esposa de pessoa falecida em acidente causado por veículo, 

sendo presumida a dependência econômica em relação à viúva.O tribunal, 

ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando 

em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do 

art. 85, §11, do CPC/15. (Ap 17690/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018). No vertente caso, a autora 

ficou órfã de pai quando contava com apenas 9 (nove) anos de idade e tal 

situação foi decorrente do acidente de trânsito, de modo que a angústia e 

aflição vividas pela demandante são ainda mais presumíveis. III) DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL Com efeito, trata-se de matéria 

polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão” 

(“Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15). A parte autora requereu a título de 

dano moral o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), “consoante a 

falta que fará o Pai à família, (filha e viúva), uma vez que ambas não terão 

a companhia e o acompanhamento tão necessário da pessoa que era o 

alicerce financeiro do lar”. Contudo, não restou comprovado nos autos 

que a vítima do acidente, genitor da autora, era casado ou convivia 

maritalmente com a genitora da autora. Não foi anexado aos autos 

eventual certidão de casamento, declaração de união estável registrada 

em cartório, documentação emitida por órgão competente que 

comprovasse a dependência econômico-financeira da genitora da autora 

ou ainda decisão judicial que comprovasse a união dos dois. Ao contrário, 

tanto na certidão de óbito, quanto no exame de corpo de delito (id. 

6840340) constam o estado civil do Sr. Onair Santiago como sendo 

solteiro e laudo pericial (id. 6840359) , no item “d” que tratava dos 

pertences da vítima, consta que foram entregues à ex esposa da vítima, 

tudo demonstrando que a genitora da autora não era “viúva” da vítima na 

época dos fatos. Dessa forma, o valor aqui considerado será tão somente 

para o dano causado em relação à autora, filha do de cujus. Pois bem. 

Considerando que a autora teve que conviver com a situação da ausência 

do pai, que teve a vida ceifada por ato ilícito cometido pelos demandados, 

a condição econômica da autora e sua dependência presumida, este juízo 

entende que o valor aplicável seria de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Contudo, em virtude da culpa concorrente da vítima à época do acidente, o 

valor a título de dano moral também será reduzido pela metade. Dessa 

forma, entende-se por bem ser devido o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais). Considerando o trauma sofrido pela parte autora no tocante ao 

dano sofrido, tal quantia mostra-se razoável. Afinal, o objetivo da 

indenização por danos morais não é o enriquecimento do autor e 

tampouco o empobrecimento dos réus, tendo, sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função 

reparatória e penalizante”. (RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 

792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos). III – Dispositivo 

Diante do exposto, este juízo ACOLHE EM PARTE a pretensão da parte 

autora e JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na 

inicial para o fim de: A) CONDENAR os réus, de forma solidária ao 

pagamento dos danos materiais pelas despesas de funeral, estando 

condicionado tal pagamento a futura liquidação, nos termos do artigo 509 

do CPC, sendo que o valor apurado deverá ser corrigido monetariamente 

pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo e juros moratórios de 

1% ao mês a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ[3]). B) 

CONDENAR os réus, de forma solidária a pagar à autora o valor de ½ 

(meio) salário mínimo mensal a título de indenização por danos materiais, 

devidos a partir da data do evento danoso até a data em que a autora 

completou a maioridade. As prestações vencidas serão pagas de uma só 

vez, sendo que a atualização do valor se dará, até o vertente momento, 

com a aplicação do salário mínimo vigente no momento da prolação da 

sentença, conforme a Súmula 490 do STF, incidindo, então, da data da 

prolação da sentença até o efetivo pagamento a correção monetária pelo 

INPC , bem como com incidência, ainda, de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 

do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos. C) CONDENAR os réus, de 

forma solidária, ao pagamento do dano moral sofrido pela autora, no 

importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) acrescidos de correção 

monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de 

forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com 

fulcro no art. 5º, inciso X da Constituição Federal, bem como no art. 186 e 

art. 927 do Código Civil, observando-se os critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Com supedâneo nos princípios da causalidade, da 

razoabilidade e da proporcionalidade, aliado ao fato de que houve a 

ocorrência de sucumbência recíproca, este Juízo CONDENA as partes ao 
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pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da condenação, conforme o art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Desse montante, deverão os réus adimplir o equivalente a 

50 % (cinquenta por cento) e a autora o importe remanescente de 50% 

(cinquenta por cento), nos moldes dos artigos 86 e 87 do CPC, sendo 

inadmissível a compensação, consoante a regra do art. 85, §14 do mesmo 

diploma instrumental. Em relação as custas e despesas do processo, 

diante do fato de que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, este 

Juízo SUSPENDE a exigibilidade dessas verbas, com fundamento no art. 

98, §3º do Código de Processo Civil. Por consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 

487, inciso I do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Súmula 54 - Os juros 

moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual. (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 

01/10/1992) [2] TJ-SP - Agravo de Instrumento:  AI 

21911618020148260000 SP 2191161-80.2014.8.26.0000, Data do 

Julgamento: 22.01.2015. [3] Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir 

do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (Súmula 

54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992)

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002195-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ALVES MACEDO (RÉU)

 

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 9 de agosto de 2018 às 

13h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 12 de 

julho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002274-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA SILVA (AUTOR)

ENILSON RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE JESUS BELUSSI TRANSPORTES - ME (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 8 de agosto de 2018 às 

15h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 12 de 

julho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 180691 Nr: 2666-51.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, HAROLDO MONTEIRO LEITE, CLEONICE BUCK LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Reoportunizo ao Exequente manifestar sobre o interesse em anotar no 

Serasa a dívia objeto destes autos, em dez dias, SOB PENA IMEDIATA DE 

EXTINÇÃO.

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 mesmo prazo.

 DEFIRO a dilação de prazo solicitada na manifestação anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 26870 Nr: 2385-18.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANT'ANNA DE OLIVEIRA COSTA E CIA. LTDA 

- ME, SEBASTIANA SANT´ANNA DE OLIVEIRA COSTA, JORGE AUGUSTO 

AMEDI, IZABEL CRISTINA DA COSTA AMEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR JOSÉ AMARAL DE 

SOUZA - OAB:127.456, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060, 

RODRIGO CARLOS AURELIANO - OAB:189676

 Vistos etc.

 OFICIE A ESCRIVANIA CONFORME DELIBERADO ÀS FLS. 260/262 COM 

URGÊNCIA.

DEFIRO a dilação de prazo solicitada pelo perito às fls. 299.

 Com a juntada do laudo, intime-se as partes conforme deliberado nas fls. 

260/262.

No prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

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 dos Executados no Centro Nacional de Indisponibilidade 

de bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos 

em âmbito nacional, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190705 Nr: 8716-93.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA LUZIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDSON ANDRÉ CAMPOS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA onde figura como 

credora ELZA LUZIA DA CONCEIÇÃO e como devedor VALDSON ANDRÉ 

CAMPOS ROSA, ambos devidamente qualificados.

Tramitado regularmente o feito em fls. 208, a parte devedora noticiou o 

adimplemento do valor cobrado nesta fase processual. As fls. 210 a parte 

credora concordou com o valor pago e requereu a sua liberação.

Isto posto, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Segue em anexo alvará na conta indicada em petição retro.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 187524 Nr: 6636-59.2015.811.0006
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO PARÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA onde figura como 

credor RICARDO NEVES COSTA e OUTROS, e como devedor ERNESTO 

PARÁ, todos devidamente qualificados.

A parte devedora noticiou o cumprimento da obrigação e pugnou pela 

restituição do valor excedente conforme fls. 80.

Instado a manifestar a parte credora solicitou a liberação dos valores e 

posteriormente informou desconhecer valores vinculados á conta judicial.

Conforme se extrai do despacho de fls.84/86 este Juízo colacionou as 

informações de todos os valores bloqueados a fim de elucidar a quitação 

do debito e valor excedente.

 Atento aos autos verifica-se que em fls. 69, foi expedido alvará liberando 

um valor bloqueado no inicio do processo, já nas fls. 72/77, o Banco do 

Brasil colacionou informações de todos os bloqueios vinculados a este 

processo.

 Desta forma vislumbra-se que naquele momento já existiam informações 

suficientes para a parte manifestar sobre o pedido. Sendo assim, tenho 

que a ausência de manifestação por parte do credor caracterizou sua 

anuência com o pedido realizado pelo credor.

Isto posto, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Determino a restituição do excesso de penhora no valor de R$ 108,78 

reais em favor do Executado. O remanescente será liberado em favor do 

Exequente, conforme alvarás em anexo.

Sem custas.

Intimem-se.

Após o decurso do prazo recursal, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 71971 Nr: 9376-68.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, ESPOLIO 

DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO MURILO MUNIZ - 

OAB:MS0012145, Bruno Torquete Barbosa - OAB:9127/O

 Vistos, etc...

Reoportunizo prazo para o Exequente manifestar sobre a petição/pedido 

de fls. 246/247.

Para tanto anoto prazo de 10 (dez) dias.

No mesmo prazo esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166821 Nr: 3721-71.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELSON MENDES DA SILVA, 

LUCIANA BRASILINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8.922-A MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Reoportunizo prazo de 05 dias para que a parte exequente manifeste 

sobre o teor da certidão acostada as fls. 41 e requeira o que

 entender pertinente, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7472 Nr: 222-17.1993.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁCERES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COURO 

LTDA, ELVIS ANTONIO KLAUK, ESTER TONIAZZO KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Paulo Grotti - 

OAB:4.412

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado Dr. Rogério 

Pompermaier (OAB/MS 8613), para tomar conhecimento da decisão de 

fls.734 que segue transcrita....Vistos etc.

 Avoco o feito!

 Promova a Secretaria da Vara as retificações determinadas no despacho 

de fls. 702, notadamente a retificação quanto aos Patronos 

representantes da parte executada. Para auxiliar os trabalhos da 

Escrivania, anoto que os patronos dos executados são Dr. Sérgio Paulo 

Grotti e Dr. Rogério Pompermaier.

 Após promover a retificação deverá ser impulsionada a intimação da 

parte executada, através de seus Advogados, para que no prazo de de 

15 (quinze) dias apresentem a exata localização, bem como os dados de 

registro relativos ao imóvel denominado Fazenda Santa Bárbara, sob pena 

de a omissão caracterizar atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa 

de até 10% sobre o valor atualizado da execução em favor do credor (art. 

774 e ss. do Código de Processo Civil). Não obstante, delibero pela 

revogação da determinação de leilão do bem avaliado às fls. 400 tendo em 

vista o requerimento contido no item c da fls. 725. No mesmo prazo (15 

dias) anotado aos Advogados da parte executada, deverá ser adotada a 

seguinte providência:

 Considerando que desde o início do processo houveram sucessivos 

substabelecimentos e que nas últimas manifestações o Advogado Dr. 

Sérgio Paulo Grotti vinha se manifestando por todos os devedores, aliado 

ao fato de que o processo é antigo (iniciado no ano de 1.993) deverá o 

mesmo (visando o saneamento do processo com informações 

atualizadas) esclarecer sua legitimidade como Patrono de todos os 

devedores. Reitero que a providência é necessária, pois os sucessivos 

substabelecimentos deram azo ao equívoco indicado nas fls. 700/701.

Esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Esgotado o prazo, retorne conclusos para novas providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 237208 Nr: 6039-85.2018.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO TADAO SATO, ROSELI APARECIDA LOPES 

SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO - OAB:10.050, MARCO ANTONIO DE 

MELLO - OAB:11.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 CITAÇÃO da parte EMBARGADA, na pessoa de seu advogado, para que 

formule e apresente a contestação no prazo de 15 dias (art. 679/CPC).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001226-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GUEDES DE SOUZA (AUTOR)
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MARCOS WILLIAM DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DE JESUS SILVA (RÉU)

LAURA REGINA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001226-95.2018.8.11.0006. AUTOR: 

MICHELE GUEDES DE SOUZA, MARCOS WILLIAM DE SOUZA RÉU: 

LOURIVAL DE JESUS SILVA, LAURA REGINA DA SILVA Concedida tutela 

de imissão na posse, os Requeridos na petição de id. Num. 13997654 

alegam que foram intimados para desocupação do imóvel, porém o prazo 

de dez dias fixado é insuficiente para realizar a mudança e providenciar 

local para alojar sua família. Ao final solicitaram a dilação do prazo para 

desocupação por mais 45 dias. A Defensoria Pública na petição de id. 

Num. 14122560 manifestou pelo indeferimento. É o sucinto relato. Fazendo 

um retrospecto destes autos, anoto que a ação de imissão de posse foi 

ajuizada em 19/03/2018, e o pedido de tutela foi postergado após a 

realização da audiência de tentativa de conciliação realizada em 

14/06/2018. A gênese destes autos é originária da aquisição pelos 

Autores junto à Caixa Econômica Federal do imóvel objeto do litígio 

conforme escritura pública de compra e venda de id. Num. 12296450. Pelo 

teor da matrícula de id. Num. 12296462, percebe-se que os Requeridos 

adquiriram o imóvel em 17/03/2010 mediante financiamento junto à Caixa 

Econômica Federal, tendo transferido sua propriedade resolúvel à Credora 

Fiduciária (R-7-41.304 R-6-41.304). Por circunstância não detalhada nos 

autos, mas aparentemente decorrente do inadimplemento das prestações, 

a Credora Fiduciária Caixa Econômica Federal após o cumprimento das 

formalidades legais, procedeu a averbação da consolidação da 

propriedade - R-8-41.304 em 24/04/2015. Se levarmos em consideração 

os prazos antes destacados, os Requeridos estão usufruindo do imóvel, 

mesmo inadimplentes, há mais de três anos da consolidação da 

propriedade, e se levarmos em consideração a data do ajuizamento da 

presente ação, já se passaram mais de cento e vinte dias. Este juízo não 

desconsidera na situação narrada pelos Requeridos na petição de 

prorrogação. Por outro lado, os Requerentes, diga-se de passagem, 

também hipossuficientes, desembolsaram quantia para aquisição do imóvel 

há mais de quatro meses sem terem o direito de usufruir, tendo que residir 

em imóvel alugado. Segundo consta da inicial, a Autora inicialmente estava 

desempregada e posteriormente, com estágio, passou a ter renda de R$ 

700,00 reais. Já o Autor Willian aufere renda não superior a um mil e 

trezentos reais. O computo de ambas as rendas não supera a dois mil 

reais, tendo que efetuarem o pagamento de aluguel no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) - Num. 13000284. Em relação a parte Requerida embora 

não descrito nos autos, realizei pesquisa via sistema Infoseg e constato 

que o demandado Lourival tem registro de emprego, com renda 

correspondente a soma dos Autores. O cojeto das duas situações revela 

situação de hipossuficiência por ambas as partes, porém, no conflito de 

interesses, e especificamente na definição de prazo de desocupação, 

entendo que não deve prevalecer a pretensão dos Requeridos na forma 

postulada, pois, como dito, há mais de três anos têm conhecimento de sua 

precária situação perante o imóvel, tendo tempo por demais suficiente 

para procurar nova ocupação ou negociar a dívida junto ao agente 

imobiliário. A mensuração do prazo solicitado desconsiderando a situação 

dos Autores não seria desarrazoada. Porém, por serem também 

hipossuficientes, não tendo outra residência, e tendo que desembolsar 

aluguel há mais de quatro meses da aquisição, implicaria em agravar sua 

precária situação habitacional. Como o prazo para desocupação voluntária 

já findou, concedo tão somente prorrogação de cinco dias corridos. 

Proceda a intimação Requeridos e EMAJ pessoalmente, sendo que o termo 

inicial terá como diretriz aquele quem for intimado primeiro. Dê-se ciência 

para a Defensoria Pública via sistema. Decorrido prazo, proceda o 

imediato cumprimento do mandado de imissão de posse. Caceres, 12 de 

julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144502 Nr: 2447-43.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON BORGES BORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALBERTO DERZE 

VILLALBA CARNEIRO - OAB:

 Vistos, etc.

(I) Decreto a revelia do requerido, nos termos do art. 345, I CPC.

(II) Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva:

a) Intimem-se as partes para, especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

d) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes 

satisfaçam com o estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de 

preclusão;

e) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos;

f) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151899 Nr: 10808-49.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ VALDEMIR DE ALCANTARA, 

MARIONELY ARAUJO VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684, 

PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - OAB:16.822

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva:

a) Intimem-se as partes para, especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

d) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes 

satisfaçam com o estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de 

preclusão;

e) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos;
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f) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 184645 Nr: 5026-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: CLARINDA CANDIDA DA SILVA, CLEBER LUIZ DE 

SOUZA, EDER EUGÊNIO MUNHÃO, DIVA RODRIGUES DA SILVA 

GUIMARAES, DOUGLAS CONSTANTINO GOZZO, EDILSON ARANDA DE 

OLIVEIRA, FELIPE GONÇALVES FERREIRA, IZAIAS DE ALMEIDA RAMOS, 

JOSEMARA SABRINA DOS SANTOS, JOSIANE DE FATIMA MINARI 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO a parte autora para, 

querendo, manifestar sobre a petição da requerida às fls. 290/296, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144502 Nr: 2447-43.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON BORGES BORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALBERTO DERZE 

VILLALBA CARNEIRO - OAB:

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:(a)RECEBER 

A PEÇA EXORDIAL, eis que preenche os requisitos previstos no art. 282, 

não incide nas hipóteses do art. 295 CPC e nas previstas no art. 17 § 8.º 

da Lei n.º 8.429/92;(b)Citem-se os Réus para que apresente contestação 

no prazo legal, sob pena de revelia, forte no art. 319 CPC;(c)Intime-se o 

ESTADO DE MATO GROSSO na pessoa de seu Procurador-Geral, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre a ação e, querendo, 

pratique os atos que lhes são facultados pelo § 2° do artigo 5º da Lei 

7.347/85;(d)Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

in t imem-se o  Autor  para conhec imento e  eventua is 

providências;(e)Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 165332 Nr: 2406-08.2014.811.0006

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 "(...)JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, diante do 

reconhecimento jurídico do pedido pelo requerido, para DETERMINAR ao 

Município requerido que apresente projeto e execute todas as medidas 

impostas pelas Diretrizes Nacionais para a prevenção e Controle de 

Epidemias de Dengue – DNPCED, e Medida Provisória nº 712, de 29 de 

janeiro de 2016, no sentido de:I)implantar e colocar em efetivo 

funcionamento o Comitê Municipal de Controle da Dengue, com a 

realização de reuniões bimestrais para apresentação e discussão dos 

resultados obtidos no ciclo anterior;II)estimular uma maior integração entre 

a Vigilância Epidemiológica e o Controle de Vetores; III)efetivar o 

zoneamento em seu território, considerando as atribuições dos agentes 

comunitários de saúde no controle da dengue; IV)dar continuidade à 

execução do LIRAa, adotando as ações a partir dos resultados obtidos, 

inclusive com a participação da equipe de educação em saúde, e sem o 

comprometimento das demais ações de rotina;V)manter o quadro de 

pessoal (especialmente servidores e agentes de controle de endemias), 

de forma permanente, capacitados e em quantidade adequada às ações a 

serem desenvolvidas; VI)estimular e dar continuidade às ações 

intersetoriais, visando à redução dos criadouros do Aedes Aegypti; 

VII)promover uma maior integração com os demais órgãos e agentes da 

área da saúde pública, especialmente daqueles que atuam nas estratégias 

de Atenção Básica, respeitando as atribuições dos agentes comunitários 

de saúde na prevenção e no controle da dengue estabelecidas pela 

Portaria n. 44 de 03 de janeiro de 2002, do Ministério da Saúde; 

VIII)promover uma maior integração com outras áreas da própria prefeitura 

Municipal;IX)promover o envolvimento da sociedade civil nas ações de 

combate à dengue no município, realizando campanha permanente de 

conscientização e esclarecimento da população acerca da real situação 

enfrentada pelo Município; (...)"

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003562-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010382-27.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FRANCISCO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (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: 1000732-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO STAFFORTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (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: 23/07/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-58.2018.8.11.0006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 43 de 569



Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MORTAES DO NASCIMENTO (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 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: 

23/07/2018 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: 1000738-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA URTADO CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (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: 23/07/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/07/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEISIKELLY ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 

23/07/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

23/07/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA SILVA PERETE BERTO (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO BERTO (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DOS IDS Nº 

14138818 /14138841, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ENDEREÇO DAS 

PARTES REQUERIDAS NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011164-39.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GRASSANI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE BRITO STEFFENS OAB - MT0012122A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE DO DESPACHO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004418-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DO PAGAMENTO 

EFETUADO PELO RECLAMADO E SE AINDA HÁ INTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011689-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. Q. CHARAO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DOS IDS Nº 

14141008/14141024, PARA JUNTAR NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TOMAZELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDES DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DOS IDS Nº 

14142369, PARA JUNTAR NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON FRANCISCO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DOS IDS Nº 

14143021, PARA JUNTAR NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010578-60.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA SEGUNDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-84.2017.8.11.0006

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:

ALEF RAMSAY DA MATA (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: 08/11/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003773-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A M S IMPRESSOS E EMBALAGENS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/07/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011180-90.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELIAS PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOANE RAMOS VIANA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013031-67.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011803-18.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FRANCISCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE DA DECISÃO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014150-97.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO FERREIRA DINIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCO GOMES MADUREIRA OAB - SP188483 (ADVOGADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006458-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Saúde do Município de Cáceres (REQUERIDO)

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: 8010173-97.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR GONCALVES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GARCIA MECHI OAB - MT0009419A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

ALVARÁS 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012041-37.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAX NOGUEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MELO BENICIO (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente no ID 11539437, 

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. Às providências. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004238-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ESPINOSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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 DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005606-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 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

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(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: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, acima qualificado, para que compareça á audiência 

designada para dia 02/08/2018, às 15;00 horas, no Gabinete da Primeira 

Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

Despacho/Decisão: 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 46 de 569



lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jociano Gonçalves da 

Silva, 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.: 162583 Nr: 10374-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA GARCIA CABREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARCOS PINHEIRO DE ALMIEDA 

JUNIOR - OAB:24099

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo 

Ministério Público, conforme se infere à fl. 882, recebo-o.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

apresente as razões recursais; após, abra-se vista dos autos à Defesa 

para que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229304 Nr: 759-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Ex positis, PRONUNCIO o acusado MAGNO CESAR SILVA DELUQUE, 

vulgo “Canarinho”, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 2480818-0 e do 

CPF 060.039.171-0555, nascido em 28/04/1995, natural de Cáceres/MT, 

filho de Maria Benedita da Silva e Sebastião Deluque, atualmente recolhido 

na Cadeia Pública, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri 

desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no Art. 121, § 2º, 

inciso I, (motivo torpe), ambos do Código Penal. Em observância ao 

disposto no Art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, mantenho a 

segregação cautelar do acusado, mormente frente a gravidade do crime e 

ao abalo à ordem pública, porquanto no dia dos fatos, quando viu a vítima 

pilotando sua motocicleta pela via pública, pediu para ela parar e após 

discutirem supostamente por fatos ocorridos no ano de 2015 desferiu-lhe 

dois disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro nas costas, 

causando assim, sua morte, por trauma crânio encefálico. Diante desses 

fatos, verifica-se, por ora, necessária a manutenção da custódia cautelar 

frente a suposta premeditação e periculosidade do agente. Recomendo o 

réu na prisão em que se encontra.Certificado o trânsito em julgado, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias e após a Defesa, para 

em igual prazo, querendo, apresentarem rol de testemunhas que irão 

depor em plenário, até o máximo cinco, oportunidade em que poderão 

juntar documentos e requerer diligências (CPP, Art. 422).Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 101034 Nr: 6129-74.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMY DURÃES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 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

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(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: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, acima qualificado, para que compareça á audiência 

designada para dia 02/08/2018, às 15;00 horas, no Gabinete da Primeira 

Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

Despacho/Decisão: 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, 12 de julho de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 235156 Nr: 4638-51.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4638-51.2018.811.0006 - Id. 235156

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): PAULO CESAR DE CAMPOS MENDES

INTIMANDO: Autor do fato: Paulo Cesar de Campos Mendes, Cpf: 

00577719106 Filiação: Pedro Paulo Mendes e Tomazia de Campos, 

brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Ante o art. 18 da Lei n. 11.340/06, 

recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado 

pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima LUZIA MARIA DE 

CAMPOS CONCEIÇÃO, tendo como suposto agressor PAULO CESAR DE 

CAMPOS MENDES, que teria cometido, em tese, ameaça e lesão corporal, 

com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as 

medidas cabíveis. (...) Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 47 de 569



MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto necessárias: 

01-PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 1000 metros; 02-PROIBO O OFENSOR de 

manter contato com a vítima, familiares e testemunhas, por qualquer meio 

de comunicação, salientado que permanece inalterado o direito do ofensor 

de ter contato com os filhos menores, que deverá ser exercido através de 

terceiros, de confiança de ambas as partes. 03-PROIBO O OFENSOR de 

frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física 

e psicológica; Deixo de acolher os demais pedidos, vez que a ofendida 

não trouxe aos autos informações e documentos hábeis que demonstrem 

a real necessidade de tal medida protetiva de urgência. Levando-se em 

consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe 

de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, 

devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações 

necessárias, e a providência se impõe para atender a comandos 

constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o 

senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, 

nessa medida, crucial para promover o seu desenvolvimento humano e 

garantir a harmonia familiar. (...) As medidas aqui aplicadas possuem 

validade de 06 (seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima 

entenda necessária a sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 

2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste modo, decorrido prazo citado, 

sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) 

meses e não havendo informações que demonstre a necessidade da 

manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por bem determinar 

o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima 

ser notificada do arquivamento. Notifique-se o Ministério Público, a 

Autoridade Policial e a vítima. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

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

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

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

Cáceres - MT, 11 de julho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234068 Nr: 3876-35.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3876-35.2018.811.0006 – Id. 234068

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): DERICK REINALDO GARCIA RIBEIRO

INTIMANDO: Autor do fato: DERICK REINALDO GARCIA RIBEIRO, Cpf: 

89178661153 Filiação: Rosinei Sales Ribeiro e Magali Garcia da Silva, 

brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; a Vítima: 

MAGALI GARCIA DA SILVA, Rg: 1639182-9 SSP MT Filiação: Pedro Wilson 

da Silva e Margareth Garcia, data de nascimento: 22/04/1982, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, casado(a), vendedora autônoma e diarista, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO e a VÍTIMA, acima qualificados, 

da decisão abaixo parcialmente transcrita, em que foram aplicadas 

MEDIDAS PROTETIVAS em favor da vítima e em desfavor do autor do fato.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima MAGALI 

GARCIA DA SILVA, tendo como suposto agressor DERICK REINALDO 

GARCIA RIBEIRO, que teria cometido, em tese, o crime de lesão corporal, 

com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as 

medidas cabíveis. (...) Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01-DETERMINO o afastamento do 

agressor do lar, domicílio ou local de convivência. 02- PROIBO O 

OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 500 metros; 

03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio 

de comunicação, salientado que permanece inalterado o direito do ofensor 

de ter contato com o filho menor, que deverá ser exercido através de 

terceiros, de confiança de ambas as partes. 04- PROIBO O OFENSOR de 

frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física 

e psicológica. 05- DETERMINO o encaminhamento da ofendida e 

dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento; 

6-DETERMINO recondução da ofendida e dependentes ao respectivo 

domicilio, após afastamento do agressor; 07- Com fundamento no art. 23, 

IV, da Lei n. 11.340/06, DETERMINO a separação de corpos do casal. Não 

há que se falar em prestação de alimentos provisórios, ante a ausência de 

elementos que comprovem a situação econômica das partes, devendo a 

mesma buscar a via adequada. Quanto aos demais pedidos, indefiro-os 

por hora, ante a ausência de elementos que demonstrem a necessidade 

de aplicação dos mesmos. Levando-se em consideração que o rol de 

medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 

22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de outras 

medidas além daquelas descritas pelo legislador. (...) Diante desse 

cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer 

perante 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência 

se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da 

CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e 

psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o 

seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS, 

devendo o sr. (a) Oficial (a) de Justiça, no ato do cumprimento desta 

decisão, cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser 

rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir 

a incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas 

aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. TENDO EM VISTA O 

CARÁTER URGENTE, DETERMINO QUE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO 

SIRVA COMO COMPETENTE MANDADO. Por fim, determino que o presente 

procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

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

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

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

Cáceres - MT, 11 de julho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 225853 Nr: 11310-12.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar memoriais 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano
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 Cod. Proc.: 228315 Nr: 13064-86.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI HONORATO OENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:RO/802

 Visto.

Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

 Cite-se o acusado VANDERLEI HONORATO OENNING para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe 

sobre a advertência do parágrafo segundo do art. 396 e 396-A do Código 

Processual Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar a acusada se a mesma possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Havendo condenação, elabore-se certidão circunstanciada.

 COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

Oportunamente, conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 186913 Nr: 6304-92.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE CAMPOS LARA, RODRIGO 

APARECIDO SILVEIRA, ADRIANO DE CAMPOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ZITKOSKI DE 

BARROS - OAB:24179/0, ALEXANDRE P. QUIDÁ - OAB:OAB/MT 15.376, 

ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - OAB:15.376 MT, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, DA EXPEDIÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA A COMARCA DE CUIABÁ/MT, PARA INQUIRIÇÃO 

DA(S) TESTEMUNHA(S) LUCINEI GOMES JACINTO E ADNILSON FERREIRA, 

NOS TERMOS DA PARTE FINAL DO ARTIGO 222 DO CPP, E O ITEM 7.3.6 

DA C.N.G.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231071 Nr: 1798-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON CÂNDIDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal au fe rido nestes autos, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236628 Nr: 5658-77.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal au fe rido nestes autos, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 87399 Nr: 2868-38.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JANGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BARRETO LOPES - 

OAB:20.450/0

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal au fe rido nestes autos, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000490-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000490-80.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: 

FERNANDE LUIS PIAIA Vistos etc. Diante da certidão de fls. 51, devolvo o 

ato de expediente sem cumprimento. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 25 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100668 Nr: 1765-86.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Vançan

 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: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Ante o exposto, REJEITO as alegações e HOMOLOGO os cálculos 

trazidos pelo credor fixados em R$ 115.600,57 (cento e quinze mil, 

seiscentos reais e cinquenta e sete centavos).Intime-se, na(s) pessoa(s) 

de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a parte executada, 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);Faça-se constar 

na intimação supra que, não havendo o pagamento no prazo fixado, 
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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.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15554 Nr: 1756-81.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

O postulado de fl. 244 noticia o falecimento da parte autora, juntando aos 

autos a Certidão de Óbito (fl. 245), em que consta que o mesmo era 

divorciado e que deixou 05 filhos e não deixou bens a inventariar.

Com efeito, o art. 110 do CPC de 2015, dispõe que: “Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”, o que implica 

na suspensão do processo. Por outro lado, dispõe o art. 75, inciso VII, de 

mesmo diploma processual, que o inventariante representará o espólio em 

juízo, ativa e passivamente.

Sobre o instituto da sucessão processual registra-se que, enquanto não 

partilhados os bens, a parte será o próprio espólio que, como visto, será 

representado pelo inventariante, sendo que, uma vez realizada a partilha 

ou inexistente bens, os herdeiros sucede a parte falecida.

No entanto, para dar fim ao cumprimento do art. 110 do CPC de 2015, 

necessário se faz a habilitação dos sucessores processuais, na forma 

dos artigos 687 a 692 de mesmo “codex”, pelo que a habilitação pode 

ocorrer no próprio processo, de conformidade com o art. 689.

Ante o exposto, DETERMINO as seguintes providências:

 a) intime-se o advogado da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

que informe aos autos, quem são os herdeiros do devedor, bem como 

seus endereços, para possível habilitação nos autos.

Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29987 Nr: 1103-40.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Brugnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, Murilo Castro de Melo - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Roberto Boni - 

OAB:8268-B/MT, Sandro Lanzarini - OAB:11553/MT

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação à Avaliação e, via de 

consequência, HOMOLOGO o Laudo de Avaliação (fls. 285/287), para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos a avaliação do imóvel penhorado.Pelo 

fato do imóvel ser suscetível de cômoda divisão, intime-se a parte 

devedora acerca do pedido da parte exequente.Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36952 Nr: 1800-90.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aurélio Sinopoli, Maria Vançan 

Sinopoli, Nelson Sinopoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S/A em 

desfavor de MARCOS AURÉLIO SINOPOLI, MARIA VANÇAN SINOPOLI e 

NELSON SINOPOLI, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 117/121, 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. 117/121), 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.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103996 Nr: 70-63.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Tessele

 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: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências...................................................................................................

.......................................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41518 Nr: 2333-15.2009.811.0005

 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): Selma Paulina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizado pela INSTITUIÇÃO 

DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FID em desfavor de SELMA 

PAULINA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 137/139, 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. 137/139), 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.

Sem custas. Honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 82879 Nr: 1704-70.2011.811.0005

 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: Deomar Toledo Lamaison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda São João, Empresa Rocco, Grupo 

Vanguarda do Brasil, Fazenda São Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Marques Nunes - 

OAB:6737/MT, Paula Kuster Andriata - OAB:15.998 A, Priscila Mara 

Truzzi Caran - OAB:14.742-B, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9536

 Ante o exposto, intime-se o perito nomeado para manifestar nos autos 

sua concordância em receber os honorários no final da demanda e, em 

caso positivo, proceda-se com a perícia conforme já determinado nos 

a u t o s . I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e , À s 

providências.......................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 116832 Nr: 1710-67.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Alberto Keller, Inês Terezinha Walker Keller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiran da Silva, João Carlos Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmila Rodrigues - OAB:12503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Rodrigues Filho 

- OAB:OAB/MT 14225, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Vistos etc.

Diante da renúncia do procurador, intime-se a parte autora pessoalmente 

por mandado, e também por edital no prazo de 15 (quinze) dias, para 

constituir novo procurador nos autos. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção (NCPC, art. 76, I e art. 485, IV).

Nesse sentido:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES REVISIONAIS E DE BUSCA E APREENSÃO 

JULGADAS EM CONJUNTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. 

RENÚNCIA AO MANDATO PELO CAUSÍDICO DA AUTORA/RECORRIDA. 

NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR NO PRAZO ASSINALADO 

PELO RELATOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS 

QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE. EXTINÇÃO 

EX OFFICIO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ARTS. 13, I, E 267, 

IV, DO CPC). RECURSO PREJUDICADO. A capacidade das partes e a 

regularidade de sua representação judicial são pressupostos processuais 

de validade. A falta desses pressupostos acarreta a extinção do 

processo sem resolução do mérito (CPC, 267 IV) (Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil)." (...) (AC n. 

2010.033945-2, de Itajaí, Relator: Stanley da Silva Braga, Órgão Julgador: 

Primeira Câmara de Direito Comercial, Data: 29/10/2010).

Após a intimação da parte autora, proceda-se à suspensão do processo 

pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11206 Nr: 1183-14.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, Agenor Tomé, 

Marzeu Selau, Maria da Glória Day Selau, Ceila Capistrano Dias Tomé

 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: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Kadd Haeg Maciel - 

OAB:9766, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 136, 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

 Cod. Proc.: 85219 Nr: 515-23.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DL, RGPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de se considerar cumprido o acordo, 

quitada a dívida e consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14105 Nr: 256-77.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves e Kratchk Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC - Bank Brasil S/A Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de se considerar quitada a dívida e 

consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82966 Nr: 1808-62.2011.811.0005

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Master Tec Mecânica Ltda, Antonio Vilmar Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesio Antonio Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.Via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, forte no art. 485, inciso 

IV, do CPC/2015.Sem custas e honorários.Translade-se cópia ao feito 

p r i n c i p a l . A p ó s  a s  f o r m a l i d a d e s  l e g a i s  a r q u i v e - s e . À s 

providências...............................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81648 Nr: 235-86.2011.811.0005

 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: Clesio Antonio Pirani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Master Tec Mecânica Ltda, Antonio Vilmar Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 
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OAB:7372/MT, Thiago Barreto P. Silvestre - OAB:14.894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parta autora para juntar a planilha atualizada do débito e dar 

andamento no feito. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92880 Nr: 1186-75.2014.811.0005

 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: Adriele Leite Menezes, ABMV, MMV, MSMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Milena Piragine - OAB:17.210-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.: 101009 Nr: 1931-21.2015.811.0005

 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: Jacinto Antonio Garlet

 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: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, 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, 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.: 43848 Nr: 513-24.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Mori, Rosina Machione Mori, Kroling e Oliveira 

Advogados Associados

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Fabiula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de levantamento dos valores 

concernente aos honorários advocatícios contratuais.Conheço dos 

embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES.Intimem-se. 

C u m p r a - s e . À s 

providências..........................................................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92467 Nr: 895-75.2014.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdO, Marcione de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Garcia Barbosa, Bolivar Antônio da 

Silva ME, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Mônica 

Larisse Alves Araújo - OAB:14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Francisco 

Dorigan - OAB:15510-A, Paulo Sérgio Daniel - OAB:9173/B, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 238/239.

Via de consequência, HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha 

Srª Maria Amélia de Carvalho.

Solicite a devolução da missiva.

Intime-se as partes para apresentarem as razões finais, fixo o prazo 

comum 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.: 37400 Nr: 2248-63.2008.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Kava - OAB:32308PR, 

Fernando José Bonatto - OAB:25.698/PR, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 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.: 37397 Nr: 2237-34.2008.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Kava - OAB:32308PR, 

Fernando José Bonatto - OAB:25.698/PR, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90436 Nr: 2736-42.2013.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arine Maria de Souza Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo Albernaz 

Rondon - OAB:MT 9159, Galiana Campos Castro - OAB:8858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Piragine - 

OAB:17.210-A MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora acerca do petitório informando o pagamento 

devido de fls. 346/347.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41964 Nr: 2774-93.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Claudio da Costa Lube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012

 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.: 42172 Nr: 2955-94.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACOdA, Poliane Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Executiva Norte Transportes Ltda - ME, Nobre 

Seguradora do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT, 

Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Ambrósio Cintra - 

OAB:8934, Maria Emilia Gonçalves de Rueda - OAB:23.748 PE

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PARCIALMENTE PROCEDENTES, para sanar as contradições apontadas e 

revogar a parte dispositiva da sentença, para condenar as partes 

requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 

(cinquenta 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. art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser 

feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC 

a partir da prolação da sentença.CONDENO, ainda, as partes requeridas 

ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 10% do valor da condenação, 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.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96269 Nr: 3238-44.2014.811.0005

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Crestina de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/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.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.114/115), interposto pela parte 

requerente contra a sentença proferida às fls.110/112-V, 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. 

110/112-V.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98707 Nr: 937-90.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Alberto Keller, Inês Terezinha Walker Keller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilda Ana Cocco, Sérgio Antonio Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 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.: 92458 Nr: 888-83.2014.811.0005

 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: Silvio Roberto Brugnago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda, 

Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anael Ferrari - 

OAB:104.485/MG, Decio José Tessaro - OAB:3162/O, Lenita 

Teresinha Werner Giordani - OAB:104484/MG

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.178/179), interposto pela parte 

requerida Du Pont do Brasil S/A – Divisão Pioneer Sementes contra a 

sentença proferida às fls.156/162, afirmando haver omissão na “decisum”.

É o breve relatório.

 DECIDO.

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. 156/162, foi 

julgada improcedente a denunciação a lide.

Todavia, por um equívoco não houve a condenação da denunciante ao 

pagamento de honorários advocatícios.

Desta forma, verifica-se que houve omissão na parte dispositiva da 

sentença.

Assim, a parte embargante possui razão, no tocante a condenação da 

denunciante Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda em honorários 

advocatícios.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 178/179 e 

JULGO-OS PROCEDENTES, passando a acrescentar na parte dispositiva 

da sentença:

“CONDENO a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 e 129 do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103726 Nr: 3307-42.2015.811.0005

 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: Élcio Antonio de Medeiros, Lucimar Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisa Faeda - OAB:17.054, Jair 

Carlos Criveletto - OAB:4917, Laércio Faeda - OAB:3589-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.77/79-V), interposto pela parte 

requerente Elcio Antonio de Medeiros contra a sentença proferida às 

fls.70/75, 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. 

fls.70/75.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15553 Nr: 1755-96.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Deuner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Sérgio Marim - 

OAB:OAB/MT 6.295

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos, na conta 

indicada à fl. 179.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89108 Nr: 1452-96.2013.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Rupolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volkswagen do Brasil Ltda, Ariel Automóveis 

Várzea Grande Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884, ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - OAB:86844 , 

Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.264/267) e (269/270-V), 

interposto pelos requeridos contra a sentença proferida às fls. 259/262-V, 

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. 

fls.259/262-V.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97016 Nr: 123-78.2015.811.0005

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jailton Gonçalves da Silva, Leony Fischer Hubner Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herminio Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Herminio Tomé - 

OAB:10.437-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.204/212), interposto pelo 

requerido contra a sentença proferida às fls.199/202, 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 

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.199/202.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2224 Nr: 133-21.1998.811.0005

 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): Justino Henrique Pizzatto, Maria da Glória Day 

Selau, Marzeu Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Lourenço - OAB:4.689-A 

MT, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058, Mário Lúcio Franco 

Pedrosa - OAB:5.746/MT, Miguel Ângelo Kabbad - OAB:5.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 235, 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 parcialmente frutífera a medida (fls. 219/226). Foi 

determinada a intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, 

manteve-se inerte.

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo embargos, o que presume 

sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido de 

levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido, em casos análogos:

“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. 235, após preclusas as vias ordinárias.

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109165 Nr: 2159-59.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Igor de C. Monteiro - EPP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Certifique-se acerca do cumprimento da decisão de fl. 74.

Intime-se a parte autora para exclusão do nome do autor nos órgãos de 

restrições de crédito, em virtude da purgação da mora (fls. 114), bem 

como ar andamento no feito.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121821 Nr: 4006-62.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene de Matos Tondorf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Martignago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura - 

OAB:6755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Cancelo a decisão de fl. 58, eis que lançada erroneamente.

Por outro lado, verifico que o Sr. Anderson Gimenez Franco, requer em 

petitório de fls. 37/38, que este Juízo não efetue a liberação do veículo, 

uma vez que ajuizou Ação de Embargos de Terceiros na Comarca de 

origem da presente missiva.

Ora, cabe ao magistrado deprecado apenas proceder à determinação 

contida na carta precatória e não o que ora requer.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - REDESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA - PROVA JÁ REALIZADA - CARTA PRECATÓRIA CUMPRIDA - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE PARA ANALISAR O PEDIDO. - 

Uma vez implementado o ato deprecado, esgota-se o objeto da carta 

precatória, não cabendo naqueles autos, a prática de qualquer outro ato 

processual. Com efeito, o pedido para realização de nova audiência 

deveria ter sido apresentado ao juízo deprecante, que tem a competência 

para analisar e decidir as questões referentes às provas a serem 

produzidas, observando-se que é o seu destinatário.” (TJ/MG - AI: 

10702120476578001 MG , Relator: Valdez Leite Machado, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014).

Logo, o pleito paras o não cumprimento da missiva é diverso da finalidade 

da presente Carta Precatória, devendo ser examinado o pedido no juízo 

deprecante.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 37/38.

 Considerando-se o cumprimento do presente feito, devolva-se a presente 

missiva ao Juízo de origem, consignando nossas homenagens.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90023 Nr: 2353-64.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Aparecido de Almeida, A.Tanssini Advogados 

Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 271, 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. 258/261). Foi determinada a 

intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, manteve-se 

inerte, consoante certidão de fl. 273.

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. 271verso.

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.: 90752 Nr: 3011-88.2013.811.0005

 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: Arine Maria de Souza Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Salvador Neves Neto, Banco do 

Brasil S/A, Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo Albernaz 

Rondon - OAB:MT 9159, Galiana Campos Castro - OAB:8858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galiana Campos Castro - 

OAB:8858/MT, Milena Piragine - OAB:17.210-A MT, Rafael Sganzerla 

Durand - OAB:12.208-A

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores 

depositados espontaneamente, conforme a planilha juntada às fls. 

230verso/231, ou seja, $ 34.875,50 (condenação de mérito) e R$ 2.856,31 

(honorários advocatícios de sucumbência), com seus acréscimos, visto 

serem incontroversos.Intime-se a parte autora para trazer os cálculos de 

forma correta com a correção monetária e os juros moratórios, atualizados 

até a data de 01/03/2018, decotando os honorários e a multa do art. 523, 

do CPC/2015, por ora.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92724 Nr: 1080-16.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helder Kanamaru - 

OAB:OAB/SP 111.887

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 211, 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. 171/176). Foi determinada a 

intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, manteve-se 

inerte, consoante certidão de fl. 179.

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo impugnação, o que 
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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. 211verso.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124882 Nr: 790-59.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Real Prime Consultoria & Incorporação Imobiliária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Teske Correa, Karula Genoveva Batista 

Lara Corrêa, Mauro Jorge Leitão Santos, Santa Peres de Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Andreola - 

OAB:SC/35846-A, João Gustavo Tonon Medeiros - OAB:SC/ 16318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Tesk Correia - 

OAB:S/C 30.040, KARULA LARA CORREA - OAB:s/c 21.613, Mauricio 

Zaidan - OAB:SC/ 16604-B

 Vistos etc.

Considerando-se a certidão de fls. 99, devolva-se a presente missiva ao 

juízo de origem, com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125158 Nr: 889-29.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Zanella Gnoato ME, Eli de Souza Paião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim de Jesus Campos 

de Faria - OAB:7.201/MS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de juntada de substabelecimento.

Considerando-se a certidão de fls. 55, redesigno a audiência para o dia 29 

de agosto de 2018, às 14:00 horas

Comunique o Juízo Deprecante da ocorrência.

Sai o Banco Bradesco intimado do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112341 Nr: 3871-84.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pereira Gionedis Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Luiz da Silva

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Intimo o credor para atualizar o débito, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97583 Nr: 401-79.2015.811.0005

 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: Ana Luzia da Silva Lima.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Crédito Financiamento e 

Investimento RCI Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albadilo Silva Carvalho - 

OAB:24051/A, Marcos Adriano Bocalan - OAB:9.566/MT, Patrick 

Alves Costa - OAB:7993/MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora (fls. 

112/115) em face da sentença de fls. 108/110.

A embargante alega que houve omissão na sentença proferida, 

informando que este Juízo não se manifestou acerca do levantamento dos 

valores depositados em Juízo, bem como que não condenou a parte 

requerida em honorários sucumbenciais.

Réplica da embargada às fls. 119/120.

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 a sentença colacionada às fls. 108/110 foi 

extinta, ante a perda do objeto.

Todavia, não foi apreciado o pedido de fls. 105 para levantamento dos 

valores.

Assim, a parte embargante possui razão em relação ao levantamento dos 

valores às fls. 43.

Em relação a alegação de fixação de honorários advocatícios, não deve 

prosperar a alegação da parte embargante, tendo em vista que a sentença 

foi extinta por perda do objeto, ou seja, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 112/115 e 

JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES, para determinar a liberação 

do valor depositado pela parte autora às fls. 43.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do procurador da parte autora, observando 

os dados bancários constantes nos autos (fls. 105).

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108378 Nr: 1754-23.2016.811.0005

 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: Valmor José de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparício Valeriano Siqueira, SINTRAF - 

Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Diamantino/MT, 

Movimento 13 de Outubro, Associação Terra Para Todos, Emerson de tal, 

André de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tabajara Aguilar Praeiro 

Alves - OAB:OAB/MT 18.960

 Vistos etc.

Pelo presente tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim de 

prestar informações relativamente ao Agravo de Instrumento acima 

mencionado, nos termos do § 1º do art. 1.018 do CPC de 2015.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório ajuizado por Valmor José Andrade 

em desfavor de Aparício Valentino Siqueira e SINTRAF – Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Município de 

Diamantino - Estado de Mato Grosso.

A decisão de fls. 323/326, afastou a alegação da incompetência deste 

Juízo para processar o feito, por não vislumbrar que os interesses não 

estão voltados para reforma agrária.
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A mesma decisão deferiu o pedido de liminar de reintegração de posse na 

área mencionada na inicial, e determinou a expedição de mandado de 

proteção possessória, a ser cumprido com as diligências de praxe, bem 

como fixou multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o 

caso de descumprimento da obrigação.

A decisão também autorizou o reforço policial para o cumprimento da 

medida, caso necessário, com observação ao Oficial de Justiça, para 

diligenciar de maneira mais cautelosa possível, certificando 

detalhadamente o ocorrido.

Informo que a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 

1.018 do CPC.

Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Sendo o que me cumpria informar, apresento a Vossa Excelência meus 

respeitosos cumprimentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127309 Nr: 1791-79.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606, 

Marcos Roberto Valentim - OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): Fabiana Krohling de Souza

Localidade: RUA ALEXANDRINA RIBEIRO DALLÀGNOL, Nº 650, 

BAIRRO:NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO - MT

 Finalidade da Diligência - penhora/avaliação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122392 Nr: 4314-98.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Capeletti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caranna Santos Duarte - 

OAB:9.803/MT, Fábio Silva dos Santos - OAB:9473 MT, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES 

DE SOUZA - OAB:14690, MARCELO SALVI - OAB:40989, Nelson 

Feitosa Junior - OAB:8656

 Vistos etc.Pelo presente tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

a fim de prestar informações relativamente ao Agravo de Instrumento 

acima mencionado, nos termos do § 1º do art. 1.018 do CPC de 

2015.Trata-se de Ação de Cumprimento Provisório de Sentença proposta 

por Carlos Alberto Capeletti em desfavor do Banco do Brasil S/A.A 

decisão de fls. 457/461, em juízo de retratação, modificou, em parte, 

entendimento anterior, apenas no que diz respeito à caução.E, determinou 

as seguintes providências:1)- Oficiar à Relatora do Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1004785-78.2018.11.0000, noticiando quanto à 

determinação da realização da avaliação judicial em face do imóvel objeto 

da caução.2)Intimar o engenheiro agrônomo Luiz Cesar Lino de Oliveira 

para ofertar a respectiva proposta, em separado, para realização da 

avaliação da Faz. Tagy, objeto da Matrícula n. 3.888, do CRI de São José 

do Rio Claro, bem como da Faz. Monte Uga-Uga, objeto da Mat. 2076, CRI 

Brasnorte, bem como dos imóveis objetos das matrículas n. 2.713, 3.054, 

6.149, 305, 653, do CRI de Tapurah, no prazo de 05 (cinco) dias, bem 

como para fique ciente de que prazo para apresentação do laudo restou 

fixado em 10 (dias).3)Intimar, também, as partes, para apresentação de 

quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo comum de 05 

(cinco) dias.4)Após apresentação da proposta, intimar as partes para se 

manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias, bem como para adoção 

das providências atinentes ao artigo 95 do CPC.5)Dar ciência, também, às 

partes, quanto aos inícios dos trabalhos periciais.6)Autorizei o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários, pelo 

avaliador, no início dos trabalhos, e o restante - 50%, para após a entrega 

do laudo.7)Com a vinda do laudo, intimar as partes para manifestarem, no 

prazo comum de 10(dez) dias.8)Determinei, também, a suspensão do 

levantamento de alvarás pelas partes Exequentes, até ulteriores 

deliberações em eventual acordo.9)Após a entrega do Laudo, voltar 

imediatamente conclusos os autos para designação de audiência de 

conciliação.1(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93282 Nr: 1447-40.2014.811.0005

 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: José Luiz Pereira, Elaine Augusta Franco Pedro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Riediger, Maria Regina Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Landoldo Vilela Garcia Júnior - 

OAB:4352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A, 

Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.315/318), interposto pelo 

requerido contra a sentença proferida às fls.301/313, afirmando haver 

omissão na “decisum”.

Réplica da embargada às fls. 323/327.

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. 

301/313.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127071 Nr: 1707-78.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bamerindus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de 

Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, 

referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): WAGNER CAPELETTO

Localidade: RUA TRAVESS DA REPUBLICA, 1537, CENTRO, DIAMANTINO 

- MT

 Finalidade da Diligência: CITAÇÃO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32422 Nr: 712-51.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodemar Capeleto

 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: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:8.184-A

 INTIMO as partes, por intermédio de seus advogados, para que, fiquem 

cientes das datas do leilão, quais sejam: 1º Leilão dia 09/08/2018 à partir 

das 13h00minh e o 2º leilão dia 09/08/2018 , a partir das 14h00minh, no 

átrio do fórum da Comarca de Diamantino, sito à Avenida Irmãos Miguel 

Abib, s/nº, Jardim Eldorado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13630 Nr: 1546-64.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SED - Sociedade Educacional de Diamantino, 

Lucinéia Santiago Amigo, Alemiro Luiz Coelho.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A, Mariel Marques 

Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161, Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - 

OAB:

 INTIMO as partes, por intermédio de seus advogados, para que, fiquem 

cientes das datas do leilão, quais sejam: 1º Leilão dia 09/08/2018 à partir 

das 13h00minh e o 2º leilão dia 09/08/2018 , a partir das 14h00minh, no 

átrio do fórum da Comarca de Diamantino, sito à Avenida Irmãos Miguel 

Abib, s/nº, Jardim Eldorado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88638 Nr: 963-59.2013.811.0005

 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): Maiqui Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 963-59.2013.811.0005 código 88638

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: C.Vale Cooperativa Agroindustrial

PARTE RÉQUERIDA: Maiqui Rafael dos Santos

INTIMANDO: Executados(as): Maiqui Rafael dos Santos, Cpf: 

03940248185, Rg: 22591621 Filiação: Maria Rodrigues dos Santos, data 

de nascimento: 22/07/1991, brasileiro(a), solteiro(a), garçon, Endereço: 

lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO (que encontra-se em lugar 

incerto e não sabido), para no prazo de 15 (quinze dias), efetuar 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)

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.Proceda-se conforme requerido em 

petitório de fls. 120/120verso.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário.Vistos etc.De início, proceda-se com as devidas anotações, 

eis que o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença e 

determinando 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);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.Intimem-se. 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.: 27238 Nr: 1365-24.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delírio Merisio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Maria Claudia Heming dos Santos Lira - OAB:OAB/MT 21.911/0, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da devolução da carta precatória, 

por falta de pagamento de diligência, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17997 Nr: 1279-24.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Santos de Almeida

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Sérgio Marim - 

OAB:OAB/MT 6.295

 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 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO DO 

EXECUTADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96898 Nr: 86-51.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: kayser e Seraguci Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:13827-A, Patricia Tieppo Rossi - OAB:13.828-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 INTIMO as partes, por intermédio de seus advogados, para que, fiquem 

cientes das datas do leilão, quais sejam: 1º Leilão dia 09/08/2018 à partir 
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das 13h00minh e o 2º leilão dia 09/08/2018, a partir das 14h00minh, no 

átrio do fórum da Comarca de Diamantino, sito à Avenida Irmãos Miguel 

Abib, s/nº, Jardim Eldorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103750 Nr: 3322-11.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Matheus Keller, Elizangela Calonga 

Arguelio, Alex Vezignazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 71, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. (...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 

(2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível (00018334120104025002), 

6ª Turma Especializada, Desª. Federal Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 71.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109191 Nr: 2175-13.2016.811.0005

 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): Eliton Luiz Lopes Barros ME, Eliton Luiz Lopes 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 102, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. (...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 

(2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível (00018334120104025002), 

6ª Turma Especializada, Desª. Federal Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 102.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4329 Nr: 169-68.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jaime Rauber, Sirlei Terezinha Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 194, uma vez que não cabe ao Pode Judiciário 

substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para 

demandar em juízo.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7956 Nr: 1128-97.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Serrana S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Francisco Tortelli, Natalino Zamboni, 

Maristela Marqueze Zamboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 344/345, a parte exequente requer seja quebrado o 

sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens 

para garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. (...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 

(2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível (00018334120104025002), 

6ª Turma Especializada, Desª. Federal Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 344/345.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9491 Nr: 1797-53.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Carlos Tortelli

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelar Mauro Canton. - 

OAB:5926/SC, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 293, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução, bem como busca de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte devedora.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. 2. 

Consoante jurisprudência, o fato do entendimento adotado ter sido 

contrário ao interesse da recorrente não autoriza a reforma da decisão. 3. 

No agravo interno, a Recorrente não traz novos nem fundados 

argumentos destinados a infirmar as razões de decidir esposadas na 

decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 

0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível 

(00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Desembargadora 
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Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 293.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para apresentar 

planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

demais pedidos.

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

Às providências.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94225 Nr: 2001-72.2014.811.0005

 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): Mateus Dias da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 98, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. (...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 

(2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível (00018334120104025002), 

6ª Turma Especializada, Desª. Federal Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 98.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96461 Nr: 3356-20.2014.811.0005

 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, Jucelia da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 121, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. (...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 

(2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível (00018334120104025002), 

6ª Turma Especializada, Desª. Federal Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 121.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35157 Nr: 15-93.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio José Fantinel Baldo, Arduino dos 

Santos, Antoninha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/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 interposto pela parte executada 

Marcio Fontinel Baldo (fls.247/249) em face da sentença de fls. 244/245.

A embargante alega que foi declarada extinta a obrigação executada, 

todavia não foram baixadas as constrições junto aos bens descritos às 

fls. 199/200.

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 foi extinta a execução, uma vez que nos autos do 

processo tombado sob o n°. 2453-58.2009-811.0005, cód. 41653, o 

Tribunal de Justiça, no Recurso de Apelação n°. 141424/2013, deu 

provimento ao recurso para reformar a sentença e acolheu o pedido 

inicial, o qual declarou extinta a obrigação executada.

Todavia, verifica-se que foi penhorado imóvel às fls. 199/200, contudo, 

quando a obrigação executada foi extinta, não foram baixadas as 

constrições, o que deveria ser feito.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 247/249 e 

JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES, para determinar a baixa 

concernente a penhora efetuada às fls. 199.

Expeça-se ofício para que proceda com a baixa concernente a penhora 

do imóvel constrito às fls. 199.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11319 Nr: 1303-57.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Almeida Filho

 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:

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 271/272, a parte exequente requer seja quebrado o 

sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens 

para garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. (...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 

(2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível (00018334120104025002), 

6ª Turma Especializada, Desª. Federal Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 271/282.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

Vara Especializada da Infância e da Juventude
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 88232 Nr: 528-85.2013.811.0005

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I – Defiro os requerimentos do MPE em todos os seus itens, devendo ser 

oficiado o necessário.

II – Saem os presentes intimados. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 123218 Nr: 66-55.2018.811.0005

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos, etc.

I – Determino a realização de estudo psicossocial no ambiente em que vive 

o menor, o autor e a genitora.

 II – Abro vista dos autos a parte autora para que responda a 

reconvenção, no prazo legal, bem como impugne a contestação se for o 

caso.

III - Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010556-68.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE EMILIA PINTO DUARTE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO OAB - MT0011845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDEN INDUSTRIA E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que envio intimação para o Patrono do requerente acerca da 

certidão id 9681088

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-08.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA SANTOS VIEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que nesta data envio intimação ao patrono da requerente para 

dar andamento no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012246-06.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA PENHAVEL MARMOS (REQUERIDO)

 

Certifico que nesta data envio intimação ao patrono do requerente sobre o 

prosseguimento do feito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO QUEROBINO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Certifico que nesta data envio intimação ao patrono da requerente sobre o 

prosseguimento de feito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-25.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA CLAUDIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (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)

 

Certifico que o Recurso Inominado ID 10576640 foi interposto no prazo 

legal, bem como requer os benefícios da justiça gratuita. Certifico ainda, 

envio intimação para o recorrido querendo apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013830-45.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA PEREIRA DACRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES SILVEIRA OAB - MT0010789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida CLEUZA PEREIRA para 

responder o recurso no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-25.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA CLAUDIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010339-25.2016.8.11.0005 REQUERENTE: SEVERINA CLAUDIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A autora 
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ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débito no valor de R$ 

171,08 (cento e setenta e um reais e oito centavos) 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 no id. 3998573, p. 5-6. Diante da inexistência de 

preliminares, passo a julgar o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade da 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 das imagens retiradas de seu sistema interno, indicando o 

uso da linha móvel contratada pela parte autora de número 65 

65999136992, nos anos de 2013/2014, bem como demonstrou através de 

telas do sistema próprio que o endereço para o envio de fatura do 

contrato nº. 2135666300 é semelhante aquele informado pela autora na 

peça inicial. Ademais, a existência e legitimidade do débito é corroborada 

com os diversos pagamentos realizados pelo plano de telefonia, conforme 

demonstrou a reclamada no id. 3998647, p. 16. Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a contratação dos serviços pela autora 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 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 pelo reclamado. Além 

disso, a conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A 

reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. Isso porque, na inicial o reclamante alega que 

não possui nenhum vínculo comercial com o reclamado, 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). 

A quebra do dever processual pelo reclamante ao negar dívida existente 

com a finalidade de induzir o julgadora 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. Portanto, não 

vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma 

que improcede o pedido inicial. Dessa forma, revogo os benefícios da 

justiça gratuita, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a 

reclamante ao pagamento de: a) multa por litigância de má-fé no 

equivalente a 3% do valor da causa a ser revertido em favor da 

reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil. b) 

custas, bem como honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n. 9.099/95) 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do 

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

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino-MT, 18 de 

outubro de 2017. 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, 18 de outubro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

 PORTARIA Nº 078/2018

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

CONSIDERANDO Portaria nº 715/2018-DRH, que concedeu ao servidor 

Antônio Pereira dos Santos Neto, Movimentação Interna - 

Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro para a Comarca de 

Rondonópolis,

 RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR, a partir de 16 de julho de 2018, a Portaria 006/20 18, 

que designou o servidor supramencionado para atuar como Gestor 

Administrativo 2,

Art. 2º - DESIGNAR o servidor ANDREY CORDEIRO MANSO REZENDE 

OLIVEIRA, Agente da Infância e Juventude, matrícula 24255 para exercer 

a função de confiança de Gestor Administrativo 2, com efeitos a partir da 

publicação desta.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 11 de julho de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor

PORTARIA Nº 081/2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO a necessidade de retificar a Portaria 080/2018 em razão 

de erro material,

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR, onde se lê: "Art.1º NOMEAR a senhora MELISSA 

FRANHAN TOMAZ para exercer, em comissão, o cargo de Assessora 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.", leia-se "Art. 2º".

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 12 de julho de 2018.

 CLEIDE VIVIAN DE OLIVEIRA NEVES

 Gestor a Geral

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210446 Nr: 4304-21.2018.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA 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:

 Por ordem do Juízo, impulsiono o feito com a finalidade de promover a 

INTIMAÇÃO do requerente para, em 05 (cinco) dias, apresentar todos os 

documentos exigidos pela Instrução Normativa SCA nº 02/2011, do 

Departamento de Controle e Arrecadação, especialmente as certidões do 

Cartório Distribuidor e do Gestor Judiciário da Vara.

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004328-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

M. C. S. P. D. L. (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 : 

1004328-32.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Intime-se o Ministério Público 

para emendar a ação, juntando-se os documentos corretos, sob pena de 

extinção do feito (art. 321, parágrafo único, do CPC), uma vez que todos 

os documentos que acompanham a inicial, estão sob nome que divergem 
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da infante descrita na exordial. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

12/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003674-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

MARINES APARECIDA DE GRANDIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA BACH OAB - MT23696/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 : 

1003674-45.2018.8.11.0037. Vistos etc. HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as partes, 

decretando, por conseguinte, o divórcio dos requerentes. Assim, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 

487, III, “a”, do Código de Processo Civil. Isento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, face a gratuidade da Justiça. 

Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os 

documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 03/07/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 38340 Nr: 871-29.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MZP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, Kelly Lorenzetti Krzyzaniak - OAB:11424-B

 Código: 38340

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 356, expedindo o competente 

mandado, conforme sentença de fls. 309.

Considerando que as partes entabularam acordo às fls. 357, bem como 

pugnaram pela extinção do feito, determino o ARQUIVAMENTO do 

processo, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 10 de Julho de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 71544 Nr: 3859-81.2010.811.0037

 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: SMDR, MADADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323, MARIA 

ROSA DE REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS 

CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.... "Materialmente, pagamento deve ser feito até 30 dias após 

decisão homologatória do cálculo ou despacho para pagamento. Incidência 

do artigo 17 da Lei Estadual 10.705/00, e do artigo 31, I do Decreto nº 

46.655/02. Prazo de 180 dias, a contar da abertura da sucessão, para 

pagamento sob pena de multa; ressalvada a possibilidade de dilação de 

prazo por justo motivo (artigo 17, § 1º Lei Estadual 10.705/00 e artigo 31, § 

1º,"1"do Decreto nº 46.655/02). Ainda não ocorreu prazo de 180 dias, 

pelo menos ao que se pode constar dos documentos juntados, 

impossibilidade de se falar, no presente momento, de dilação de prazo. 

Processualmente, homologação de arrolamento apenas exige prova de 

quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas 

(artigo 1.031 do Código de Processo Civil). ITCMD que não se encaixa em 

tal definição. [...] Recurso parcialmente provido. (TJSP. Processo AI 

20368047920138260000 SP. Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 05/12/2013. Julgamento 5 de Dezembro de 2013. 

Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci)No entanto, verifica-se a 

existência do herdeiro Felipe Moura Rocha, filho de Silvone Moura Rocha, 

conforme certidão de óbito de fl. 171 e mencionado pela inventariante à fl. 

192, razão pela qual determino a intimação da inventariante para que 

forneça seu endereço a fim de que seja intimado por meio de seu 

representante legal.Ciência ao Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste, 10/07/2018.Lidiane de Almeida Anastácio 

PampadoJuíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 204185 Nr: 9323-42.2017.811.0037

 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: JRC, MLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA 

CARDOSO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apense-se os presentes autos ao processo de Código 181593.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 09/08/2018 ás 

15h:00min.

Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126402 Nr: 8961-79.2013.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido retro.

Determino a realização de estudo psicossocial, na residência das partes, 

a ser realizado pela equipe técnica do juízo. Fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias, para apresentação de relatório.

Com a juntada do relatório, intimem-se as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Oficie-se a empresa Giramundo Transportes, para informar a realização 

dos descontos em folha de pagamento do requerido, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Quanto ao pedido de apensamento do feito ás ações executórias, verifico 

que os processos já se encontram em apenso, razão pela qual, indefiro o 

pedido.

 Dê-se vistas ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como mandado/oficio, sendo 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 31970 Nr: 219-46.2005.811.0037

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRF, MDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMB, ABH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Intime-se o advogado da parte autora a fim de que se manifeste sobre o 

teor da certidão de ID 13474299.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 123214 Nr: 5758-12.2013.811.0037

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TPA, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA, RSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, devendo os agentes da infância e juventude 

realizar visita domiciliar junto ao endereço da requerida e dos requerentes, 

para apurar se as crianças estão sendo bem cuidadas pela genitora e seu 

companheiro.

Após, certifique-se se a medida de proteção que tramitava em apenso 

código 123004 foi arquivada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 68648 Nr: 957-58.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEADS, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o edital de citação não constou as advertências legais 

cabíveis ao caso em tela, quais sejam, “pagar a divida, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de prisão”, cite-se novamente o executado por edital, 

com as devidas advertências legais.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e após venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 161878 Nr: 1201-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLMDL, LFMDL, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de item a de fls. 30, para que realize o apensamento deste 

feito ao processo de código 161879.

Verifico que naqueles autos o executado foi intimado em 04 de maio de 

2018 em Acari/RN e que a autora não foi encontrada.

Desta forma, dê-se vista a Defensoria Pública para manifestação.

Após, ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 159600 Nr: 225-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC, ACC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Vistos etc.

Considerando a ausência de interesse processual superveniente, 

notadamente em razão do julgamento improcedente do pedido formulado 

na ação de alimentos (processo n° 1106-49.2013.811.0037), o qual 

transitou em julgado fls. 78, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 156485 Nr: 7384-95.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDAC, PSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BORGES REIS - OAB:MT 

20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para se manifestar sobre os documentos de 

fl.56/59, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 154677 Nr: 6604-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCNFDS, QQAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do pedido formulado as fls. 43/47, determino a intimação da 

requerente, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 10 (dez) 

dias informar sobre o interesse em converter a demanda, ora em exame, 

em cumprimento de sentença pelo rito dos arts. 528, §8º, c/c art. 523 e 

seguintes, do CPC.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o despacho de fls. 33, 

encaminhando-se os autos á Defensoria Pública para que promova a 

defesa do réu.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 154676 Nr: 6603-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCNFDS, QQAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o executado acerca da penhora realizada a fls.43/44, bem como, 

para que pague as prestações em atraso, conforme pedido de fls.48, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e remetam-se os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138904 Nr: 9624-91.2014.811.0037

 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: ARI TRINDADE PACHECO, NEILDE FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKES PACHECO HUPPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Cristina Banhos Ferrari 

- OAB:OAB-MT 23.903-O, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - 

OAB:11.131/MT, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a sentença proferida nos autos 107471, na qual foi 

decretada a interdição de Jackes Pacheco Huppes e nomeado em seu 

favor os curadores Ari Trindade Pacheco e Neilde Ferreira Dias, entendo 

que o presente feito perdeu seu objeto, razão pela qual, julgo extinto o 

processo.

Intimem-se as partes.

Transitada em julgado, proceda-se ás anotações necessárias e 

arquive-se.

Sem custas. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 107471 Nr: 6587-61.2011.811.0037

 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: IRINEU JOSÉ HUPPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKES PACHECO HUPPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B

 (...) Ante o exposto, à luz das provas produzidas neste feito e no apenso 

código 138904, DECRETO A INTERDIÇÃO de Jackes Pacheco, 

declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de 

acordo com o art. 4º, inc. III, do Código Civil, nomeando como seus 

curadores o Sr. Ari Trindade Pacheco e a Sra. Neilde Ferreira Dias, para a 

prática dos atos civis da vida da interditando, ficando limitado aos atos da 

curatela aos de transações civis simples, recebimento de benefícios, 

requerimento de benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou 

assemelhados em qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens 

ou direitos do interditado (art. 755, do CPC). No mesmo sentido, quaisquer 

valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do 

interditando.Expeça-se Termo de Curatela compartilhada em nome dos 

curadores Ari e Neilde.Inscreva-se a presente sentença de interdição no 

Cartório de Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial por 03 (três) vezes, observando-se as disposições do art. 

755, §3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo às 

baixas necessárias. Publicada e registrada no sistema Apolo.Sem 

custas.Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia da presente como 

mandado/ofício.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO:20 DIAS

AUTOS N.º 6969-78.2016.811.0037ESPÉCIE: Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: LEILA BARBOSA CAMPOS DIÓGENES

PARTE RÉ: NATIVA O BOTICÁRIO e GESTÃO CONTACT CENTER E 

COBRANÇA EIRELLI

CITANDO(A, S): Requerido(a): Gestão Contact Center e Cobrança Eirelli, 

CNPJ: 12680193000239,

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/09/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 35.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

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

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

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A requerente na data de 12/08/2015, recebeu em 

sua residência, um formulário Carta de Aviso de Débito do SCPC, 

informando o registro de seu nome no órgão de abrangência nacional, 

solicitada pela empresa Bressan Hatakeyna &Cia Ltda - EPP, pelo débito na 

importância de R$ 288,14. Ocorre que a requerente sequer efetuou 

qualquer tipo de contrato de compra com a requerida.

DESPACHO: Vistos em correição permanente.

Configurada a hipótese normativa, determino a citação por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, IV), nos termos do artigo 256, 

inciso II, § 3º do Código de Processo Civil, observadas as formalidades 

legais.Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.Cumpra-se.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002169-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA BATTISTI NARDES (EXECUTADO)

JOSE OTAVIANO RIBEIRO NARDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, para citação do executado bem como para a intimação da 

empresa, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias. Bem como que informe da empresa depositária. Bem 

como intimo da decisão do evento 14097003.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124917 Nr: 7482-51.2013.811.0037

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MS 12.178-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 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 o executado, arrestar-lhe-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.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 10 de julho de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 58419 Nr: 6063-69.2008.811.0037

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, intime-se a instituição financeira Banco Finasa S/A para 
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apresentar a devida prestação de contas, em 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, sob pena da omissão ser 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das 

sanções criminais, civis e processuais cabíveis, além de multa de até vinte 

por cento do valor da causa (CPC, art.77, IV e §2º).Baixe-se eventual 

medida judicial restritiva.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, 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), 

10 de julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43339 Nr: 5716-07.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFALO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:MT/4032, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:MT 20371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que ate a presnete data a parte requerente não comprovou a 

publicação do Edital de folhas 153. Intimo a parte requerente para no prazo 

de 05(cinco) dias comprovar a publicação do Edital, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38586 Nr: 1108-63.2006.811.0037

 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: ADRIANO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA, COM. TRANSPORTE, EXP. E IMP. 

DE FOGOS UNIÃO LTDA EPP (UNIÃO FOGOS), FLÁVIA DEL BIANCO 

SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR DE MELO 

COUTO - OAB:97.522, WAGNER DE MELO FRANCO - OAB:53111/MG, 

WILIAN ARNALDO DE MELO FRANCO - OAB:53.109/MG

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte AUTORA para se 

manifestar nos autos ,a cerca do Termo de compromisso , requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125465 Nr: 8034-16.2013.811.0037

 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: RENI REGINA LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT, MARCOS HERINGER - OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 Certifico que nesta data o advogado da parte REQUERIDA fica INTIMADO, 

para prestar esclarecimento sobre as fls. 60 e 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125465 Nr: 8034-16.2013.811.0037

 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: RENI REGINA LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT, MARCOS HERINGER - OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 Certifico que nesta data o advogado da parte AUTORA fica INTIMADO, 

para prestar esclarecimentos, acerca da fls. 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39083 Nr: 1647-29.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAIS TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTÍVEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA VIEIRA DOS 

SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: ENDEREÇO INSUFICIENTE, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111147 Nr: 1511-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA, 

D. DE SANTI VEÍCULOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente fto, com a finalidade de intimar a parte autora para 

indicar novo endereço do autor, uma vez que a intimação encaminhada 

retornou com a anotação de " Não existe o número", ou peticione 

informando que o autor se fará presente na audiência de instrução, 

independentemente de intimação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112120 Nr: 2580-89.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125223 Nr: 7800-34.2013.811.0037

 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: JAIME ALEXANDRE LEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR 

SOCIALISTA DE MATO GROSSO-(PPS/MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga improcedente o 

mandado de segurança impetrado por Jaime Alexandre Levinski contra o 

Diretório Regional do Partido Popular Socialista de Mato Grosso (PPS/MT), 

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

revoga a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida (p. 

183/186). Deixa-se de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 25 da lei 12.016/09.Sem custas.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as anotações e cautelas de costume.Publique-se e 

registre-se pelo sistema Apolo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 139700 Nr: 10091-70.2014.811.0037

 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: VALÉRIA CRISTINA BEVILACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZINCRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga improcedentes os 

pedidos iniciais e resolve o mérito da ação, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, e revoga-se a liminar de p. 

77/78.Condena-se a autora nas custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios que se fixa em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, do Código de 

Processo Civil, ante o trabalho realizado e pelo período de tramitação da 

demanda, cuja cobrança ficará suspensa, pois se defere nesta 

oportunidade a medida pleiteada (p.60-64).Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as anotações e cautelas de costume.Publique-se e 

registre-se pelo sistema Apolo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130997 Nr: 3568-42.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HERNANDES MARQUES 

- OAB:RS 48104, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:21.593-A, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, Marcelo Keller - 

OAB:105411, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 Vistos,

 Verifica-se que o acordo realizado entre as partes já foi homologado à 

p.271, ficando a ação suspensa pelo prazo requerido para cumprimento 

da transação.

Decorrido o prazo de suspensão, as partes quedaram-se inertes, não 

havendo informações acerca do descumprimento do acordo, 

extinguindo-se o feito pelo pagamento do débito (p.272).

Assim, considerando que a sentença que extinguiu o feito (p.272) 

transitou em julgado sem interposição de recurso na data de 25 de abril de 

2018 e que não há restrições a serem baixadas nestes autos por este 

juízo, arquive-se o presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119626 Nr: 2062-65.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA MARIA FREIRE 

MARTINS STANISZESKI - OAB:PR 60.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 

MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA CIBELLY DE JESUS AMARAL, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116350 Nr: 6989-11.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO, ÉDSON LEANDRO 

MARTIGNAGO, ANDERSON DOUGLAS BERTOLINO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA CIBELLY DE JESUS AMARAL, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100055 Nr: 7848-95.2010.811.0037

 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: GILMAR TAGLIARI BORTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS PATRICIO, APARECIDO REIS 

BETTI, JOSÉ PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO CLAUDIO PALMA DIAS, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120077 Nr: 2542-43.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR TAGLIARI BORTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS PATRICIO, APARECIDO REIS 

BETTI, JOSÉ PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 

14.632, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO 

ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO CLAUDIO PALMA DIAS, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 186117 Nr: 2069-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGINA MORAES DE QUEIROZ FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR TAGLIARI BORTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Kristoschek Mayer - 

OAB:OAB-MT 21.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO K - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO CLAUDIO PALMA DIAS, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116563 Nr: 7213-46.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO ANTONIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 134309 Nr: 6226-39.2014.811.0037

 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: ELIAS CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO BRUNETTA, CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A (ENERGISA), FAIR FAX BRASIL SEGUROS 

CORPORATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - 

OAB:41775/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 

299.951, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 Nos termos da dcisão de p. 1183/1187, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para, no prazo comum de 5 dias, 

manifestarem sobre a proposta de honorários de p. 1208/1209, caso haja 

concordância, deverá a parte requerida Fairfax Brasil Seguros 

Corporativos, providenciar o pagamento dos honorários periciais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29928 Nr: 2227-30.2004.811.0037

 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: SAFRONII KILIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELESP - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, GUILHERME RIBEIRO MARTINS - OAB:169.941, 

Mikaele Kloppel Silva - OAB:OAB/SP 367.381, RENATO SOUSA DUTRA 

- OAB:5809/MT, WILLIAN MARCONDES SANTANA - OAB:SP-129.573

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, 

PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB 

PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41121 Nr: 3550-02.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCLERION ANTONIO BARUFFI, DOMINGOS 

BARUFFI, ROGÉRIO FRANCISCO BARUFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:146428, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - 

OAB:138871/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LEONARDO COSTA NICOLINO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176394 Nr: 8735-69.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNEI LUIZ GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FILIPPI, DERLI APARECIDA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MARILEI SHUSTER, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 47711 Nr: 3129-75.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FILIPPI, DERLI APARECIDA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MARILEI SHUSTER, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138154 Nr: 9117-33.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR CAMBRUZZI, IVANETE MARIA DE LIMA 

ROCHA, JOÃO GESVALDO - ESPÓLIO, PEDRO GEZUALDO, LUCIO 

RAMOS FERNANDES - ESPÓLIO, IRENE APARECIDA FERNANDES, WAINER 

PRANDINI - ESPÓLIO, ODETE CRUZ DE ALMEIDA, RAIMUNDO TIVOTTO 

MASCARELO - ESPÓLIO, RAIJAN CEZAR MASCARELLO, WAINER 

PRANDINI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - OAB:175890/SP, 

MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT, VICTOR MARCELO 

HERRERA - OAB:MS/9548-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO DORIVAL ROSSATO JUNIOR, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71263 Nr: 3577-43.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:1494/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, RAFAEL BOQUE DA 

SILVA - OAB:MT/13386

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO PHILIPE CASARIN PEIXOTO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74979 Nr: 7297-18.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO PHILIPE CASARIN PEIXOTO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74005 Nr: 6324-63.2010.811.0037

 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: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO, VALNEI LUIZ GUENO, 

UMBERTO JOÃO GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE AVILA 

- OAB:1823-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, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da intimação encaminhada ao requerido 

Umberto João Gueno, com a anotação de "Não pocurado", no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116441 Nr: 7082-71.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MULLER

 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: RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO DARLEY DA SILVA CAMARGO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114795 Nr: 5307-21.2012.811.0037

 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: FLÁVIO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NOGARA DE CASTILHO 

- OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO DARLEY DA SILVA CAMARGO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 4803 Nr: 163-57.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR A FEUERHARMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ENIO ZANATTA, PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, 

NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA 

DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO 

MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 47365 Nr: 2791-04.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 129809 Nr: 2575-96.2014.811.0037

 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: FIDÊNCIO FÁBIO FABRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALFEU MANFRÃO, IARA LUIZA 

ROETGER MANFRÃO, CLARISSA ROETGER MANFRÃO, DANIELA 

ROETGER MANFRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:10772/O, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 101996 Nr: 1413-71.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI ALVES DOS SANTOS CALETTI, TEREZA ALVES 

DE BARROS CALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, ILISEU 

CARLOS KOZIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, Tiago Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13633 OAB/MT

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

tomarem ciência da audiência que será realizada na Comarca de 

Umuruama – PR, marcada para o dia 08 de agosto de 2018 às 15:00 

horas, conforme documentos de fls. 145/146.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 129488 Nr: 2299-65.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:OAB/MT 17210-A

 Nos termos da decisão de p. 293, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para, no prazo comum de 05 dias se 

manifestarem sobre a proposta de honorários periciais de p. 300/302, 

caso haja concordância, deverá a parte requerida providenciar o 

pagamento dos honorários.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001818-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JARDELINA DE LIMA BIFF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o requerente para no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018. Lidane Memoria Campos 

Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000017-66.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE OLIVEIRA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS OAB - MT19044/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

Ag. remessa dos autos à 2ª Instância para apreciação do Recurso 

interposto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001997-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA OLIVEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON GALINA OAB - MT19927/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001997-14.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: RAIMUNDA OLIVEIRA DE MELO REQUERIDO: INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a requerente para no prazo legal impugnar a contestação. 

Primavera do Leste,12 de julho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor 

(a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126946 Nr: 9477-02.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA RIBEIRO 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: 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:, JANAINE OTTONELLI - OAB:MT 17.269, LUIS FERNANDO 

NOMINATO IGLESIAS - OAB:23.384.0, 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 

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.: 126954 Nr: 9485-76.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO ALVES OLIVEIRA

 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, 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.: 131140 Nr: 3690-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIJAIR ATAIDE PASSOS

 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, 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.: 134219 Nr: 6161-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ROBERTO JOSÉ DE ARAÚJO

 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.: 134520 Nr: 6391-86.2014.811.0037

 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: JULIANA APARECIDA PETRY RODRIGUES DA COSTA

 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: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

RENATA CARRETA - 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.: 135081 Nr: 6852-58.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE ARAÚJO MATOS

 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.

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 
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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.: 135251 Nr: 6972-04.2014.811.0037

 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: LUCIANA PEREIRA DOMINGOS SILVA

 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, 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.: 135403 Nr: 7101-09.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA MARIA VACCARI RUPPEL

 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.: 135415 Nr: 7112-38.2014.811.0037

 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: CLAUDETE LOMBARDO CASTILHOS

 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.

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.: 146609 Nr: 2816-36.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ORCELY FERREIRA CASTANÕN

 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: 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.: 179743 Nr: 10451-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 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.: 179030 Nr: 10137-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE BORGES DE OLIVEIRA

 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: 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.: 181011 Nr: 11073-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELTON LOPES DOS SANTOS

 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.: 181812 Nr: 11454-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUCIA AMORIN SIMAS DA SILVA 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: 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 
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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.: 183119 Nr: 11657-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES MARIN

 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.: 184969 Nr: 1463-87.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE ARAUJO COSTA

 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.: 184970 Nr: 1464-72.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES 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, 
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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.: 184971 Nr: 1465-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE UCHAKI VIEIRA

 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.: 187805 Nr: 2883-30.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA

 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.: 192742 Nr: 5140-28.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA REGINA LACERDA TAQUES
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 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:

 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.: 194337 Nr: 5898-07.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:20.688

 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.: 194559 Nr: 6013-28.2017.811.0037

 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: JOSINALDO DE ARAUJO

 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: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, 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.

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 
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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.: 196061 Nr: 6963-37.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE APARECIDA ALVES DA 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.: 197592 Nr: 7579-12.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA PAES MACHADO

 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.: 196673 Nr: 7248-30.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA ELIENE SILVA SOARES

 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.
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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.: 196881 Nr: 7327-09.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELIA DE SOUZA AZEVEDO

 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.: 196883 Nr: 7329-76.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSÁRIO

 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

 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.: 197248 Nr: 7447-52.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 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 
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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.: 126976 Nr: 9509-07.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CANDIDO BATISTA

 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, 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.: 127105 Nr: 90-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERESMINA XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 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, 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 

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.: 134222 Nr: 6164-96.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA APARECIDA DE LIMA

 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.: 135425 Nr: 7122-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOMINGOS SOBRINHO

 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.

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.: 146859 Nr: 2953-18.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELLA MARIS FABRICIO VIEIRA

 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: 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 
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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.: 163301 Nr: 1825-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CÂNDIDO NETTO

 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

 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.: 192743 Nr: 5141-13.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO FRANCISCO CUNHA, ANNE GABRIELA 

MARTINS PEREIRA, Lusenira Cipriano da Silva

 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:

 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.: 163642 Nr: 2042-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 
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- OAB:OAB/MT 15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORÁ - 

OAB:22342-0, 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.: 180788 Nr: 10970-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DA MOTTA RECKTENWALD

 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.: 189826 Nr: 3816-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE TEREZINHA DA SILVA, ERMINIA CAROLINA 

BRESSAN, JOSIANE KLEIN

 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:

 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 
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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.: 196362 Nr: 7096-79.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCENI SALETE SANGALLI SMANIOTTO, ROSA MARIA 

FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA, LUZIMAR VIEIRA DOS SANTOS, 

ROSMERI FÁTIMA BEVILAQUA SCHUSTER

 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:

 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.: 196876 Nr: 7323-69.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE PEREIRA DE SOUSA

 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

 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.: 199993 Nr: 8488-54.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI NARA OSS ALMEIDA, JUSSARA DA SILVA 

TRAUTMANN CORVETTO

 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:

 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.
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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.: 126941 Nr: 9472-77.2013.811.0037

 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: JERONITA PEREIRA 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: 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.: 134972 Nr: 6765-05.2014.811.0037

 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: JOSÉ SOARES DOS SANTOS

 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: 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
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135662 Nr: 7294-24.2014.811.0037

 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: LIDIA ALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, RAFAEL SOLDERA DALLEK - OAB:20.688, WAGNER 

AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- 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.: 135092 Nr: 6861-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO ELIAS VIEIRA DA SILVA

 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:

 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.: 159479 Nr: 8679-70.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINE FERRAZ DAMASCENA BORGES

 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, 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, 
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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.: 193523 Nr: 5510-07.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICO SANTOS PEGORATO, DOMINGAS REGIANE 

OLIVEIRA RIBEIRO, MARIA SULENI DARQUES DA SILVA, SIMONI ZIBETTI 

DA LUZ, LUZINETH COSTA OLIVEIRA

 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:

 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.: 196668 Nr: 7243-08.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DOS SANTOS KUCZKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.: 126838 Nr: 9366-18.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA ZAQUI

 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, 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
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 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.: 126950 Nr: 9481-39.2013.811.0037

 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: SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 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.: 130868 Nr: 3461-95.2014.811.0037

 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: NEWTON SILVA DOURADO

 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.
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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.: 131982 Nr: 4383-39.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA DOS SANTOS

 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.: 133707 Nr: 5772-59.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIE REGINA FURLAN

 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, 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.: 135084 Nr: 6854-28.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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.
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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.: 135420 Nr: 7117-60.2014.811.0037

 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: IRENE FERREIRA FERRAZ

 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.

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.: 135526 Nr: 7205-98.2014.811.0037

 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: MARLEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

 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.: 139531 Nr: 9979-04.2014.811.0037

 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: NILVA KLEIN 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 
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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.: 139533 Nr: 9981-71.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJIO SPELLMEIER

 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, 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.: 181013 Nr: 11075-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDES MORAIS DA 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.
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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.: 184210 Nr: 1009-10.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MARIA VEDOVATTO, DIVA FÁTIMA DE 

SOUZA, ALIANDRA MADALENA BATISTA DA SILVA

 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: 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.

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.: 185397 Nr: 1711-53.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES, LUCENIR 

SOUSA SILVA, LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA, LIDYANE BUENO 

SANTOS

 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.: 185395 Nr: 1709-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA ROSSI ORTOLANI, MONIA MAIA DE LIMA

 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, APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:MT 15612, 

CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 
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FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - OAB:23.384.0, 

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.: 188895 Nr: 3354-46.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA ARRUDA DA SILVA, MARIUSA ROCHA DOS 

SANTOS

 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.: 188899 Nr: 3358-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO BELENTANI, SONIA DOS SANTOS PINHEIRO, 

IRTES TEREZINHA BOTTON

 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: 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 95 de 569



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.: 188901 Nr: 3360-53.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE MULLER, CLAUDIA ROBERTA 

SORROCHES MALDONADO, DILSON THOMAZ, OLGA RASIA THOMAZ

 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, 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.: 188902 Nr: 3361-38.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNIR DESEGRINI, ROSA SCHNEIDER, JOCIELI 

APARECIDA BERNARDO, ANDREIA ZIMPEL PAZDZIORA

 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: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - 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.: 126949 Nr: 9480-54.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARA INES ROCKENBACH, RICARDO VAZ 

CARDOSO
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 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, 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.: 127109 Nr: 94-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE LOGON RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 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.: 131157 Nr: 3706-09.2014.811.0037

 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: SÉRGIO TOMASONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:MT 12900

 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 CARRETA - 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, 
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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.: 131159 Nr: 3708-76.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON XAVIER MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Subtil Godinho - OAB:, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 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.: 134706 Nr: 6535-60.2014.811.0037

 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: EDMA PEREIRA ALVES

 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.: 133400 Nr: 5510-12.2014.811.0037

 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: ADRIANA MOREIRA DO CANTO

 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, 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 
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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.: 136775 Nr: 8122-20.2014.811.0037

 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: MARIA DE FATIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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.: 136778 Nr: 8125-72.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DA SILVA

 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 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.
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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.: 158899 Nr: 8537-66.2015.811.0037

 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: MANOEL ALVES DAMASCENA JUNIOR

 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, APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:MT 15612, 

AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY DE JESUS 

AMARAL - OAB:MT 18559, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RENATA CARRETA - 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.: 163406 Nr: 1892-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISVALDO PEREIRA DE AMORIM

 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: 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.: 163441 Nr: 1927-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA FURLAN

 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 
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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.: 169940 Nr: 5193-43.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIRA APARECIDA DA SILVA

 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.: 181010 Nr: 11072-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE

 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: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, 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 

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.: 183356 Nr: 601-19.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PEREIRA MENDES

 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.: 191891 Nr: 4743-66.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA LADISLAU DA 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.: 196564 Nr: 7193-79.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON SOUZA REIS, SIMONE DOS SANTOS, 

SANDRA MARIA ORTIZ PASSINATO, DINA BENEDITA DE ALMEIDA, MARIA 

APARECIDA TRINDADE

 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:

 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.: 196720 Nr: 7270-88.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MÁRCIA PEREIRA TAKENAKA

 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.: 197625 Nr: 7600-85.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 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.: 197626 Nr: 7601-70.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 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 
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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.: 203511 Nr: 1065-09.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY NERES SILVA

 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.: 126944 Nr: 9475-32.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA GALVÃO DOMINGUES

 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:13.476-O, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRYATINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13.890-O, LUIZ FERNANDO NONIMATO INGLESIAS - 

OAB:23.384-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
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 Cod. Proc.: 126957 Nr: 9488-31.2013.811.0037

 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: ENIVALDO MENDES DE SOUZA

 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.: 131710 Nr: 4169-48.2014.811.0037

 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: FRANCISCO CARNEIRO NETO

 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, 

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.: 127113 Nr: 98-03.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEI SALETE BIASUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 105 de 569



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.: 133708 Nr: 5773-44.2014.811.0037

 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: MIRIAN FERREIRA COIMBRA

 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.: 134310 Nr: 6227-24.2014.811.0037

 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: ARI SANDRO GUILLANDE

 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, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- 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.: 135667 Nr: 7299-46.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA

 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 
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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.: 134705 Nr: 6534-75.2014.811.0037

 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: MARIVALDO SOUSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/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.: 136777 Nr: 8124-87.2014.811.0037

 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: CRISTINA NUNES SOUZA

 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.: 163267 Nr: 1792-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: ANTONIA IRISMAR MOREIRA 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:

 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.: 163427 Nr: 1913-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO DE ARAUJO 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 CRISTINA VIANA CORÁ - OAB:22342-0, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB: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.: 163890 Nr: 2168-22.2016.811.0037

 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: MARELUCE CORREA DA COSTA

 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, 
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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.: 165038 Nr: 2692-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLY GARCIA PEREIRA

 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

 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.: 179742 Nr: 10450-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE FERREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA

 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, 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.: 181811 Nr: 11453-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE LIMA PRADO

 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 
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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.: 187803 Nr: 2881-60.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA 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.

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.: 188665 Nr: 3252-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCILENE ROSA DE SOUSA ARAUJO

 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: FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - 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
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195509 Nr: 6676-74.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->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 

(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.: 196059 Nr: 6961-67.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEI MARIA DALMAS HOPPE

 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.: 196363 Nr: 7097-64.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA BENEDITO PEROBA, MONICA MUNARO COELHO, 

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 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:

 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.: 196671 Nr: 7246-60.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR RODRIGUES DE MORAES

 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.: 196718 Nr: 7268-21.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA PIZAIA DE OLIVEIRA

 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.: 196719 Nr: 7269-06.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉIA ROMITTI

 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, 
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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.: 196870 Nr: 7317-62.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMARY COSTA DE ALMEIDA

 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

 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.: 196863 Nr: 7313-25.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE PEGORARO

 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

 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.: 196874 Nr: 7321-02.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA EVANETE ROMBI

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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.: 196875 Nr: 7322-84.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALETE ALVES NUNES

 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

 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.: 196882 Nr: 7328-91.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->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: 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
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196884 Nr: 7330-61.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVALDO DE SOUZA MACHADO

 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

 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.: 202879 Nr: 687-53.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE BATISTA SILVEIRA RODRIGUES

 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.: 203021 Nr: 773-24.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERES NUNES DA SILVA

 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 
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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.: 203528 Nr: 1073-83.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE LEITE GALVÃO 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.

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.: 188663 Nr: 3250-54.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA APARECIDA BORGES DOS SANTOS

 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, 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.: 126980 Nr: 9513-44.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA GOULART

 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.
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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.: 130870 Nr: 3463-65.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 131979 Nr: 4380-84.2014.811.0037

 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: ORDALINA SOUZA MELO

 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.: 133059 Nr: 5246-92.2014.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK

 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.: 135089 Nr: 6858-65.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA SCHUCH WEBER

 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.: 135418 Nr: 7115-90.2014.811.0037

 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: ARMINDO HANKE

 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 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 
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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.: 136781 Nr: 8127-42.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCILENE DIEGO DA SILVA

 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.

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.: 163272 Nr: 1797-58.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DOS SANTOS FREITAS BUSCARIOLLI

 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 

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.: 163439 Nr: 1925-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CRISTINA RODRIGUES

 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:

 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.
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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.: 163604 Nr: 2005-42.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHARON MARJORIE ALVES DE PAULA LEOCÁDIO

 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.: 163610 Nr: 2011-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ADRIANE BARONAS

 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: 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.: 187756 Nr: 2853-92.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE ANGELICA BARBOZA

 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.: 187989 Nr: 2944-85.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILDO BATISTA DA SILVA

 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: RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - 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.

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.: 196455 Nr: 7137-46.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SHULTZ DE BARROS - 

OAB:MT/22.432, 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 
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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.: 199395 Nr: 8247-80.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ALVES VIEIRA

 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.: 200646 Nr: 8769-10.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELLA CASTELLI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 125592 Nr: 8162-36.2013.811.0037

 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: AUZILÁ 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 
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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.: 130211 Nr: 2886-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CORDEIRO LAGE, KÉZIA ARAÚJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:MT/14.337-E, JANETE GEHM - OAB:MT.16.971, SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN - OAB:5734/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.: 131158 Nr: 3707-91.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON CAVALCANTE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANA BACH - OAB:, 

RENATA CARRETO - OAB:, 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.: 134215 Nr: 6157-07.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANISE DALLABONA

 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:
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 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.: 135414 Nr: 7111-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELIA DE SOUZA AZEVEDO

 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.: 136773 Nr: 8120-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR BONFIM DE MORAES

 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
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146854 Nr: 2948-93.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA EVANETE ROMBI

 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: 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.: 171258 Nr: 5822-17.2016.811.0037

 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: 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.: 169660 Nr: 5080-89.2016.811.0037

 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: MARCIA CRISTINA CONCEIÇÃO SIQUEIRA

 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, 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 
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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.: 174336 Nr: 7580-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA SILVA BATISTA 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 Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIUM - OAB:14235-O, RENATA CARRETA - 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.

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.: 174343 Nr: 7586-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORDANA DE SOUSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, SCHEILLA DE A. MORTOZA N. RODRIGUES - 

OAB:11361/GO, 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
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175821 Nr: 8427-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMARY COSTA DE ALMEIDA

 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: 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.: 183111 Nr: 11655-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA ALVES BEZERRA

 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.: 187804 Nr: 2882-45.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA DE OLIVEIRA MODOLON

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 127 de 569



(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.: 204224 Nr: 1438-40.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE MARTINS MARCHETI, ANGÊLA MARIA 

WALDOW, IVANI LINDNER GUILLANDE

 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: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, 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.

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.: 127104 Nr: 89-41.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELI SARAH APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13.476-O, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890-0, LUIZ FERNANDO NONIMATO INGLEIAS - 

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.: 127125 Nr: 110-17.2014.811.0037

 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: DELMA MARIA ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 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.: 131161 Nr: 3710-46.2014.811.0037

 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: GERLANY RAMOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:MT 12900

 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.: 133063 Nr: 5250-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINÊS DE SOUZA ALVES

 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 
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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.: 134444 Nr: 6330-31.2014.811.0037

 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: ORSILIA LUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 

21010/O, RAFAEL SOLDERA DALLEK - OAB:20.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 135253 Nr: 6974-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA GUILLANDE LUZA

 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:

 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.: 135422 Nr: 7119-30.2014.811.0037

 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: JESSE CARRELO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/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.
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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.: 136780 Nr: 8126-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/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.: 146611 Nr: 2818-06.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA

 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: 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

 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.: 146702 Nr: 2881-31.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA VIEIRA

 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 CORÁ - OAB:22342-0, 

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.: 163654 Nr: 2054-83.2016.811.0037

 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: VANUSA PEREIRA DOS SANTOS

 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 

(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.: 175824 Nr: 8430-85.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEUASSURA GOMES GOUVEIA

 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.
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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.: 185396 Nr: 1710-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA PIRES FERREIRA LEVY

 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.: 187758 Nr: 2855-62.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROSALDO BERTOLDI

 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.: 187988 Nr: 2943-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA GRACIELA LONGHI

 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.
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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.: 188896 Nr: 3355-31.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA HAGEMANN LOPES, LUIZA CAETANO DA 

FONSECA

 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.: 188898 Nr: 3357-98.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRNA HECKLER BRAFF

 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: 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

 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.: 188893 Nr: 3352-76.2017.811.0037
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 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO RODRIGUES DIAS, EVANI PEREIRA ARAUJO, 

ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO

 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.: 193207 Nr: 5345-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELÍDEA MARIA ROSA DOS SANTOS

 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.: 196364 Nr: 7098-49.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGUINI, MARINEIS 

APARECIDA DA SILVA GUADAGNIN

 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:

 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, 
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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.: 196302 Nr: 7066-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DIAS CORRÊA

 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:

 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.: 197342 Nr: 7479-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO COSTA FERREIRA JUNIOR

 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.: 200215 Nr: 8558-71.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA ALVES 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 
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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.: 199960 Nr: 8475-55.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE SANTOS PASSOS

 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.: 200430 Nr: 8668-70.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:20.688

 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.: 203529 Nr: 1074-68.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALESSANDRO ROCHA MIRANDA

 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.: 130871 Nr: 3464-50.2014.811.0037

 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: LUCIANA DE ARAÚJO RIBEIRO

 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, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 131077 Nr: 3632-52.2014.811.0037

 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: MAURO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 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 
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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.: 131139 Nr: 3689-70.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELINA DOS SANTOS

 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.: 131704 Nr: 4163-41.2014.811.0037

 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: MARINEUSA DE JESUS MACHADO

 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, 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.: 135252 Nr: 6973-86.2014.811.0037

 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: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO

 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.

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 – 
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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.: 131708 Nr: 4167-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SINARA MENDES GUIMARÃES

 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.: 134223 Nr: 6165-81.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILTON FERREIRA TIBAES

 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, 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.: 135858 Nr: 7444-05.2014.811.0037
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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: MARCELA ALMEIDA NERY

 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: 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.: 135523 Nr: 7202-46.2014.811.0037

 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: LEILA CRISTINA FERNANDES DA 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:

 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.: 152796 Nr: 5731-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:MT5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 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, 
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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.: 163300 Nr: 1824-41.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISVAL PEREIRA MARQUES

 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.: 163645 Nr: 2045-24.2016.811.0037

 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: MARILENE PEREIRA DE SOUSA

 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: 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.: 196877 Nr: 7324-54.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO RODRIGO HESS

 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

 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 
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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.: 199958 Nr: 8473-85.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA GOMES MIRANDA SILVA

 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: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, 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.

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.: 200818 Nr: 8825-43.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCOM JOHNI CORVETTO, LUIZANE SILVA DA 

SILVA, ILAINE BREGALDA BERTOL

 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: 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

 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 
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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.: 200068 Nr: 8516-22.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LOPES DE MAGALHÃES

 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.: 126856 Nr: 9382-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONALDO TEIXEIRA SANTOS

 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, 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.: 133004 Nr: 5201-88.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR TEREZINHA COMPARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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.

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 
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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.: 134231 Nr: 6173-58.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 

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.: 134229 Nr: 6171-88.2014.811.0037

 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: ENIVALDO NASCIMENTO ARAÚJO

 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.: 135086 Nr: 6856-95.2014.811.0037

 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: AMARILIO FELICIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.: 163624 Nr: 2024-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMARIS FROES COSTA

 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 

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.: 174335 Nr: 7579-46.2016.811.0037

 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: FLÓRIDA CÂNDIDA PRAXEDES DOS SANTOS

 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: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, 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 
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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.: 184968 Nr: 1462-05.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA

 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.: 196060 Nr: 6962-52.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA PELLISSARI

 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.: 196454 Nr: 7136-61.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Marino Sala

 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

 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.
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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.: 196865 Nr: 7315-92.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIA LOPES AGUIAR

 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

 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.: 199730 Nr: 8385-47.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOLBERY ROCINI DIAS, LIVIA MARA DELARMELINO 

ROCINI

 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: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - 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.: 203727 Nr: 1160-39.2018.811.0037
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 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: DEIJAIR ATAIDE PASSOS

 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.: 137505 Nr: 8681-74.2014.811.0037

 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: LAURINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dia, manifestar acerca dos cálculos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135413 Nr: 7110-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSÁRIO

 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:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requernte para, a 

apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137926 Nr: 8965-82.2014.811.0037

 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: ROSANA LORILEI KLEIN, CAMILA OLIVEIRA DOS 

SANTOS, MARISA LINO DOS SANTOS JORDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8965-82.2014.811.0037 (Código 137926)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139231 Nr: 9815-39.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA MARIOT, CRISTIANE MARIA VEDOVATTO, 

JACQUELINE MARCOLINO, ROZELIA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

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.: 131984 Nr: 4385-09.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE SERPA 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: 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
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 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.: 133032 Nr: 5220-94.2014.811.0037

 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: VILSON VALDEMAR RUVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5220-94.2014.811.0037 (Código 133032)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135088 Nr: 6857-80.2014.811.0037

 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: LUCIANA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6857-80.2014.811.0037 (Código 135088)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135399 Nr: 7097-69.2014.811.0037

 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: LUCIANA MARIA MARIANO DA 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:

 Processo nº 7097-69.2014.811.0037 (Código 135399)

Vistos.

Proceda-se a Secretaria ao cumprimento integral da decisão de fl. 194, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

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.: 135401 Nr: 7099-39.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLAINE COELHO DIAS

 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.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

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.: 136231 Nr: 7751-56.2014.811.0037

 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: IVANI TERESA COSTA

 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:

 Processo nº 7751-56.2014.811.0037 (Código 136231)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133709 Nr: 5774-29.2014.811.0037

 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: CLARITA SENGER ZAPPONI

 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, 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

 Processo nº 5774-29.2014.811.0037 (Código 133709)
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Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

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.: 133710 Nr: 5775-14.2014.811.0037

 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: MELYSSA KAREN SACCHI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5775-14.2014.811.0037 (Código 133710)

Vistos.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134522 Nr: 6393-56.2014.811.0037

 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: SARA JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125588 Nr: 8158-96.2013.811.0037

 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: NEUZANI ALVES DA SILVA

 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.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67851 Nr: 7619-72.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO BIAZZOTTI LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 Processo nº 7619-72.2009.811.0037 (Código 67851)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fls. 45/46 e determino a suspensão do feito até 

29/12/2017.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188598 Nr: 3214-12.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129124 Nr: 1976-60.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECY JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINE OTTONELLI - OAB:MT 

17.269, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA 

SILVA - OAB:MT 18.241-O, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT, 

WESLEY LEANDRO DAMASCENO - OAB:MT/14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69547 Nr: 1854-86.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 151 de 569



 PARTE AUTORA: HAMARA ELIZABETH SARMENTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:MT/13.427, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:MT/ 3.749, WALÉRIA MACEDO ZAGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1854-86.2010.811.0037

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: HAMARA ELIZABETH SARMENTO FERREIRA

PARTE REQUERIDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 

LESTE-MT

INTIMANDO(A, S): Impetrante(s): Hamara Elizabeth Sarmento Ferreira, Cpf: 

78681294172, Rg: 3263142 SSP GO Filiação: Jayme Ferreira de Sousa e 

Elba Sarmento Ferreira, data de nascimento: 19/10/1974, brasileiro(a), 

natural de Goiânia-GO, casado(a), Endereço: Rua 31 de Dezembro, 693, 

Bairro: Centro, Cidade: Aripuanã-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/06/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 510,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. Bem como para manifestar-se interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento nos termos do artigo 485, II, do Código de 

Processo Civil.

DECISÃO: Vistos. Considerando a manifestação de fl. 124-v, intime-se a 

exequente, pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

expeça-se edital de intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos 

do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 12 de setembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito.

Eu, Eduardo Pinheiro Viana, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 12 de julho de 2018.

Lidiane Memoria Campos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126859 Nr: 9385-24.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSALHA FERNANDES BARBOSA

 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.

Proceda-se a Secretaria ao cumprimento integral da decisão de fl. 266, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

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.: 126862 Nr: 9388-76.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI SCHERER WEBER

 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: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

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.: 126864 Nr: 9390-46.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE COSTA E 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: JANAINE OTTONELLI - 

OAB:MT 17.269, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 Vistos.

Proceda-se a Secretaria ao cumprimento integral da decisão de fl. 224, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

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.: 125575 Nr: 8145-97.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI FÁTIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8145-97.2013.811.0037 (Código 125575)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

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.: 127116 Nr: 101-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA LUCIA TONIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 
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OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Processo nº 101-55.2014.811.0037 (Código 127116)

Vistos.

Proceda-se a Secretaria ao cumprimento integral da decisão de fl. 227, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

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.: 127121 Nr: 106-77.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE FATIMA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Processo nº 106-77.2014.811.0037 (Código 127121)

Vistos.

Proceda-se a Secretaria ao cumprimento integral da decisão de fl. 222, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

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.: 131079 Nr: 3634-22.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER FABIANO LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3634-22.2014.811.0037 (Código 131079)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

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.: 132409 Nr: 4726-35.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINÉIA BARCELOS DOS REIS NEVES, POLIANI 

LUCHESE CINTRA FARIAS

 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:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

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.: 135396 Nr: 7094-17.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA LUCIA ACHORN

 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:

 Processo nº 7094-17.2014.811.0037 (Código 135396)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

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.: 179031 Nr: 10138-73.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA LUCIA ACHORN

 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: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, 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 
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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.: 173985 Nr: 7402-82.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE FATIMA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 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.: 202299 Nr: 369-70.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARITA SENGER ZAPPONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA 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.: 206669 Nr: 2549-59.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON VALDEMAR RUVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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:

 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.: 195054 Nr: 6352-84.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZANI ALVES DA SILVA

 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.: 196301 Nr: 7065-59.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINÉIA BARCELOS DOS REIS NEVES

 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:

 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.: 196453 Nr: 7135-76.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PEREIRA LIMA

 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

 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 
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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.: 201892 Nr: 11709-79.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA 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.: 201937 Nr: 9320-87.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FÁTIMA BERTOGLIO SHULTZ, SOLANGE 

ALVES FERNANDES, EDINALVA ROSA DA CONCEIÇÃO

 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: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

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

 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.: 181814 Nr: 11456-91.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA MARIANO DA 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: 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

 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 
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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.: 188897 Nr: 3356-16.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA LORILEI KLEIN, CAMILA OLIVEIRA DOS 

SANTOS, MARISA LINO DOS SANTOS JORDÃO

 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:

 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.: 194837 Nr: 8718-67.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI FÁTIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0

 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.: 126989 Nr: 9522-06.2013.811.0037

 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: WALDECY JESUS SANTOS

 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.
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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.: 202027 Nr: 188-69.2018.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA MARIOT, CRISTIANE MARIA VEDOVATTO, 

JACQUELINE MARCOLINO, ROZELIA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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:

 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.: 188664 Nr: 3251-39.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLAINE COELHO DIAS

 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.: 181813 Nr: 11455-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI TERESA COSTA

 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.
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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.: 175131 Nr: 8705-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER FABIANO LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13.476-O, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890/MT, LUIZ FERNANDO NONIMATO INGLESIAS - 

OAB:23.384-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.: 175135 Nr: 8067-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSALHA FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA 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.: 175139 Nr: 8070-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI SCHERER WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17553/O, 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, 
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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.: 175144 Nr: 8074-90.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA LUCIA TONIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 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.: 176543 Nr: 8809-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO

 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.: 126995 Nr: 9528-13.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO

 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.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

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.: 194568 Nr: 6022-87.2017.811.0037

 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: SARA JOSÉ DE SOUZA

 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

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011591-69.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO)

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Ciência às partes acerca do retorno dos autos do E. Turma 

Recursal. Havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, venham 

os autos conclusos. Caso contrário, dê-se baixa e arquivem-se os autos, 

com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 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: 8010983-71.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R & L CELULARES E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB - MT0014796A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Ciência às partes acerca do retorno dos autos do E. Turma 

Recursal. Havendo manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, venham os 

autos conclusos. Caso contrário, dê-se baixa e arquivem-se os autos, 

com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

10 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010952-51.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DONIZETE MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA OAB - MT0013049A 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA E EDITORA FREITAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Intime-se o executado para pagar a diferença apurada no Id. 

6799053, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa 

de 10% (dez por cento), e expedido imediatamente mandado de penhora e 

avaliação. 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: 8010247-82.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento da 

execução, 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
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010500-70.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. FERNANDES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UERICA FERREIRA DA SILVA ALVES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010500-70.2015.8.11.0037. REQUERENTE: B. C. FERNANDES & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: UERICA FERREIRA DA SILVA ALVES EIRELI - ME Vistos. 

Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, sob pena de 

extinção e arquivamento. Prazo: 15 dias. Dê-se ciência ao exequente da 

penhora no rosto dos autos, no valor de R$ 22.978,64, proveniente dos 

autos nº 8011065-34.2015.811.0037, oriundo deste Juízo (Id. 13784178). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 

12 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010402-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVIDIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, A expedição de ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições e 

empresas, ou ainda consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis 

(INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), com a finalidade de encontrar o 

endereço da parte demandada, fere a principiologia do procedimento da 

Lei n° 9.099/95 (informalidade, celeridade, economia processual e outros). 

Ademais, é ônus processual da parte a realização de diligências 

precedentes com o objetivo de localizar o endereço da parte reclamada 

quando do ajuizamento da ação. Nessa toada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DO 

ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO.DAS.TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR. As diligências para localização do devedor, de regra, 

incumbem ao credor. Somente em situações excepcionais é que deve 

haver a intervenção judicial. Na hipótese, a citação restou frustrada em 

uma única oportunidade, inexistindo qualquer diligência por parte da 

agravante.antes.do pedido de oficiamento.Agravo de instrumento 

desprovido. (TJRS; AI 0062198-73.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima 

Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marta Borges Ortiz; Julg. 17/03/2017; 

DJERS 22/03/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DA PARTE CREDORA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo nos autos comprovação de diligências da 

parte credora no sentido de obter informações sobre bens do devedor, a 

denegação do pedido de busca, pelo sistema infojud para tal mister, é 

medida que se impõe. 2. Somente após tal providência será viável 

requisitar ao juiz o acesso a informações sigilosas via infojud, bacenjud e 

renajud. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJGO; AI 

0135430-39.2016.8.09.0000; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Delintro Belo de Almeida Filho; DJGO 17/06/2016; Pág. 239). Forte em tais 

argumentos, INDEFIRO o pedido retro. Intime-se a parte exequente para 

informar o endereço atualizado da parte devedora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Primavera do 

Leste/MT, 12 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010987-11.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA FENNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PINHEIRO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Indefiro o pedido da parte exequente de citação por edital da 

executada com fulcro no Enunciado 37 do FONAJE, visto que tal 

providência não trará qualquer resultado útil ao processo. O que interessa 

ao credor é o recebimento de seu crédito. Nesse aspecto, até mesmo 

tentativa de arresto via BACEN JUD foi realizada nos autos, sem sucesso. 

Portanto e tendo em vista que o trâmite desta ação já dura pra lá de cinco 

anos, a extinção é medida a ser adotada. Posto isso, julgo extinta a 

execução por inexistência de bens penhoráveis. Transitada em julgado, 

dê-se baixa nos autos. Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010748-36.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA LUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Indefiro o pedido constante do Id. n.º 3558162, porquanto, incumbe 

à parte diligenciar e indicar na petição inicial o endereço da parte 

executada, nos termos do artigo 14, §1°, inciso I, da Lei 9.099/95. Assim, 

concedo à parte exequente o prazo de 15 (quinze) dias para indicar o 

endereço correto da parte executada ou bens a serem penhorados, sob 

pena de extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 12 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010955-35.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO RODRIGUES DA PAIXAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Defiro a tentativa de citação no endereço mencionado (10434507). 

Cite-se nos termos requerido. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011531-28.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERBI LUIZ DE LUCAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (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)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, tendo em vista o recebimento do processo pela Secretaria da 5ª 

Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o para intimar a parte 

devedora sobre o retorno do feito à 1ª Instância, bem como acerca do 

cumprimento da sentença requerido nos autos digitais, para fins de 

adimplemento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10%, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Documentos vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha 

atualizada do(s) débito(s). Observação: O processo está integralmente 
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disponibilizado no Sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos 

termos do art. 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 12 de julho 

de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010749-21.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO PIVETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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, 12 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011331-84.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DAL POZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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, 12 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010836-40.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANE APARECIDA MENEGASSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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, 12 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010547-44.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARI LUCHESE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, tendo em vista o recebimento do processo pela Secretaria da 5ª 

Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o para intimar a parte 

devedora sobre o retorno do feito à 1ª Instância, bem como acerca do 

cumprimento da sentença requerido nos autos digitais, para fins de 

adimplemento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10%, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Documentos vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha 

atualizada do(s) débito(s). Observação: O processo está integralmente 

disponibilizado no Sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos 

termos do art. 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 12 de julho 

de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011553-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, e o 

consequente retorno da Turma Recursal, impulsiono o feito para intimar a 

parte credora para se manifestar acerca do(s) comprovante(s) de 

pagamento da(s) obrigação(ões), juntado(s) nos autos digitais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Documentos 

vinculados: petições e respectivos anexos (Id’s 12065170, 12065177, 

12065179, 13069863 e 13069870). Observação: O processo está 

integralmente disponibilizado no Sistema do PJe (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do art. 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do 

Leste/MT, 12 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011738-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA GONCALVES (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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, 12 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004719-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELISSIMA - COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004719-84.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDETE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BELISSIMA - COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP Vistos, 

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

por danos morais com pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Claudete de Oliveira em face de Belissima- Comercio de 

Calçados LTDA, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Cite-se 

e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

28/11/2018, às 09h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que a requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em decorrência da restrição em seu nome na 

importância de R$75,16(setenta e cinco reais e dezesseis centavos). 

Aponta que entrou em contato com a requerida para sanar o litígio 

administrativamente, mas não obtivera êxito. A autora assevera que o 

valor da negativação já fora adimplida. Por fim, a requerida pretende 

através da antecipação de 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°14090661), 

Comprovante de Pagamento (id. n°14090658) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Analisando as informações do 

extrato do SPC, verifico que o título pertence ao contrato n°4874, no valor 

de R$75,16(setenta e cinco reais e dezesseis centavos), com vencimento 

em 14/05/2018 e incluso em 02/07/2018. Consigno que o título foi 

adimplido, embora com atraso, na data de 28/06/2018, conforme 

comprovante de pagamento anexa nos autos. Não obstante, a requerida 

não reconheceu o pagamento do título, promovendo a inclusão da 

restrição em 02.07.2018, conforme extrato SPC juntado, e na data de 

10.07.2018 a reclamante propôs a presente ação. Assim, os requisitos 

para o deferimento da medida liminar foram comprovados, visto que o 

dano potencial decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade 

comercial e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no 

crédito. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO 

que exclua imediatamente o nome da parte requerente Claudete de 

Oliveira, portadora do CPF 569.410.721-72 e RG 0998573-5 SSP/MT, 

contrato n°4874, no valor de R$75,16(...) dos órgãos 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. Primavera do Leste-MT, 

11 de julho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010559-58.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. FERNANDES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILDO MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Defiro o pedido constante no Id. nº 4332599, e determino a citação 

do executado no endereço indicado, a saber, Rua Corumbá, nº 150, Bairro 

Centro, Primavera do Leste/MT. No mais, dê-se ciência ao exequente da 

penhora no rosto dos autos, no valor de R$ 22.978,64, proveniente dos 

autos nº 8011065-34.2015.811.0037, oriundo deste Juízo (Id. 13784178). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 

12 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010467-80.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBER NORONHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Indefiro a pesquisa de endereço da parte reclamada, porquanto, 

cabe a parte reclamante 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 localizar a parte executada, fere a 

principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, 

celeridade, economia processual e outros). O reclamado não foi 

encontrado nos endereços fornecidos sucessivamente nos autos, desde 

a propositura da ação há três anos. Assim, e por não haver possibilidade 

de citação por edital no procedimento do Juizado Especial Cível, julgo 

extinto o feito sem apreciação do mérito, por falta de condições de 

procedibilidade, nos termos do artigo 485, IV do CPC e artigo 51, inciso II, 

da Lei 9.099/95. Isento de custas. Transitada em julgado, dê-se baixa no 

sistema. Cumpra-se. Às providências. Primavera do Leste/MT, 12 de julho 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020035-23.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE SOUZA CAETANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8020035-23.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: SAULO DE SOUZA CAETANO 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 31/01/2018 (id. 

nº8131299), e apresentou recurso em 13/02/2017(id. nº4841770). Declaro 

a tempestividade do curso, visto que a requerida não foi intimada da 

sentença através do seu advogado. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°13526496). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010698-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento 

de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas 

foi encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 
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14,33 (quatorze reais e trinta e três centavos). Em razão da quantia 

bloqueada ser irrisória, frente ao total da dívida executada, promovi o 

desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme 

solicitação de desbloqueio que segue anexo. Sem prejuízo, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Dê-se ciência das 

informações obtidas. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 11 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA MARIA SAUERESSIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO 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: 

1001030-66.2017.8.11.0037. REQUERENTE: NILVA MARIA SAUERESSIG 

REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, VIA VAREJO 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$ 5.561,32 (...), em dois depósitos no valor de R$ 2.780,66 cada um, a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). (id. n°14060379). 

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) da importância de R$5.561,32(...) até zerar 

a conta, conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). A requerida LG Eletronics 

do Brasil LTDA interpôs Embargos de Declaração em relação à omissão da 

Sentença de Mérito, no tocante à restituição do aparelho defeituoso, posto 

que as requeridas foram condenadas solidariamente ao pagamento do 

valor de R$1.318,90(...) pelos danos materiais sofridos pela requerente. O 

objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre pontos 

contraditórios, conforme estabelece o art.48 da Lei n°9.099/95, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. Leciona Humberto Theodoro 

Junior. “Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que 

os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão ou da 

sentença. No entanto, será inexitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal” (Curso de Processo Civil, 

VOL .I). Analisando de forma perfunctória estes autos, verifico que 

realmente houve um equívoco na parte dispositiva da sentença ao omitir 

sobre a obrigação da reclamante na restituição do aparelho danificado, até 

porque houve a condenação solidária das requeridas ao pagamento da 

importância de R$1.318,90(um mil, trezentos e dezoito reais e noventa 

centavos) em face dos Danos Materiais. Desta feita, acolho os embargos 

de declaração e retifico a Sentença ora embargada passando a ter a 

seguinte redação: c) Determino a restituição de uma unidade de cada 

aparelho danificado Marca/Modelo Split 9.000B LG SMILE TSNC092TNW6 

FRIO 220V e também COND 9.000B LG SMILE TSOC092TNW6 FRIO 

220V(Itens Descritos na Nota Fiscal Eletrônica) no prazo de 10(dez) dias, 

o que deve se dar da seguinte forma: os bens a serem restituídos devem 

ficar à disposição da reclamada, que deve buscar no endereço da 

reclamante. Expeça-se, de imediato, alvará em favor da credora. Após, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 11 

de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ROMANCINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1001530-98.2018.8.11.0037 Reclamante: JORGE ROMANCINI 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 do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando a necessidade 

de realização de exame de Ressonância Nuclear Magnética da coluna 

lombar. Liminar deferida. Contesta o Estado de Mato Grosso alegando 

ausência de interesse processual, vez que ao conceder um direito 

individual para tratamento de saúde ou fornecimento de medicamentos, 

acaba por deturpar o próprio conceito de direito social que é a saúde 

pública, o estado não pode desrespeitar as leis orçamentárias, sob pena 

de ilegalidade, comprometimento da isonomia e consequentemente do 

acesso universal à saúde. Alega em sua defesa o MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE que o tratamento pleiteado não compõe o elenco 

de procedimentos disponibilizados pelos sus no município, é um 

procedimento de alto custo e é de competência estadual, ilegitimidade 

passiva do Município, necessidade de reconsideração da decisão no 

tocante bloqueio de verbas fazenda pública municipal. 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 

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 
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configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar o reclamado a 

providenciar em favor da parte reclamante exame de ressonância 

magnética e tratamentos correlatos que se fizerem necessários, 

consignando-se que inexiste nos autos informação acerca do 

cumprimento ou descumprimento da liminar deferida ab initio. 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, 11 de julho 

de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 11 

de julho de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-34.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAURENTINO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010526-34.2016.8.11.0037 Reclamante: JOSE LAURENTINO BONFIM 

Reclamada: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA 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 pela parte 

reclamada tendo em vista descontentamento com decisão que denegou a 

Concessão da Justiça Gratuita, visto que incompatível com a prática de 

postulação temerária apurada nos presentes autos. Expõe a embargante 

que é pobre na forma da lei, devendo fazer jus à justiça gratuita. A parte 

embargante além de não recolher custas não comprovou a 

hipossuficiência em tempo hábil. Em atenção a Lei nº 1.060/50, deve o 

requerente comprovar a sua situação de miserabilidade, o que não restou 

cumprido nos autos, senão vejamos decisão condizente com o 

entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - 

Apelação : APL484351220118260554 SP 0048435-12.2011.8.26.0554 - A 

Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade absoluta do beneficiário, porém 

deve ser demonstrada a hipossuficiência financeira para concessão do 

benefício da justiça gratuita - Alegações incontroversas de que o apelante 

é empresário, dono de duas empresas - Afirmações não provadas de que 

as empresas não teriam funcionários, bem como que teriam sido abertas 

apenas para que o apelante, não ficasse na informalidade - Não 

demonstrada insuficiência de recursos para arcar com as custas e 

despesas processuais - Ônus que incumbia ao apelante - Inteligência do 

art. 333, I e II - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido. 

Desta forma, tenho pela manutenção da sentença atacada por todos os 

seus fundamentos.” 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, 11 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, 11 julho de 

2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011215-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DOS SANTOS BEDNARSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011215-78.2016.8.11.0037 Reclamante: LEILA DOS SANTOS BEDNARSKI 

Reclamadas: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e SONY 

BRASIL LTDA. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. 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. Relata a parte autora que no dia 17 fevereiro 2016 

compareceu até a loja da reclamada ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, e realizou a compra de um aparelho celular 

da marca da segunda reclamada, que antes de completar 30 dias de uso o 

aparelho começou apresentar vício, como se esta estivesse quebrado, no 

entanto o aparelho nunca sofreu alguma queda ou batida, o atendente da 

loja enviou o aparelho celular para a assistência, o qual ocorreu o retorno 

em 30 de abril de 2016, no entanto foi surpreendida com o fato de seu 

aparelho celular ter retornado da assistência em condições piores que 

quando enviada a assistência, porque a empresa responsável por 

consertar o aparelho, não o realizou, porém, como corriqueiro nestes 

casos, enviaram um laudo padrão alegando mau uso da reclamante. 

Liminar deferida. Sustenta a reclamada SONY BRASIL LTDA exclusão de 

responsabilidade – mau uso do produto, inexistência de obrigação 

indenizar materialmente e moralmente. Se defende a requerida 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA aduzindo ilegitimidade 

passiva da contestante, culpa exclusiva da autora, ausência de dano 

moral, mero aborrecimento, inexistência de dano moral. É o breve relato. 

Da Preliminar. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação 

deve ser afastada. O consumidor pode dirigir sua pretensão contra 

qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e 

serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo 

único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex. Decido. O 

pedido de indenização tem como causa de pedir não somente o vício do 

produto, mas também a assistência não prestada ao consumidor, as 

requeridas se defendem alegando que houve mau uso do aparelho, 

inexistindo destarte responsabilidade. A reclamante comprovou o envio do 

produto, bem como a busca pela resolução do problema, que de forma 

persistente não foi resolvido, por sua vez, a requerida se limita a negar 

qualquer ilícito praticado. O laudo técnico do produto; inclusive juntado de 

boa-fé pela parte autora, pode ser qualificado como pífio, no mínimo. O 

documento não traz minimamente qualquer detalhamento técnico do vicio 

constatado, ou explicitação do tipo de mau uso que o aparelho foi 

submetido ou imagens que evidenciassem o suposto mau uso, ademais, o 

“laudo técnico” é unilateral, produzido pela própria requerida, que possui 

interesse direto em não trocar o aparelho, como ficou demonstrado na 

demanda. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC, o que não ficou demonstrado no 

caso em tela. O art. 18, §1º, do CDC estipula em trinta dias o prazo para 

que os fornecedores de produtos de consumo duráveis providenciem o 

saneamento pelos vícios apresentados ou devolução dos valores 

despendidos, o que não foi respeitado pelo reclamado, motivo pelo qual 

deve a requerida ser condenada, não somente compelida a cumprir a lei 

que já era ciente anteriormente a esta demanda. Quanto aos danos 

morais, há a quebra da boa-fé objetiva e a geração de expectativa e 

insegurança no consumidor, que pagou o valor respectivo ao bem e está à 

mercê da boa vontade das reclamadas na resolução do problema. Julgo 

procedente com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito da parte reclamante, 

para o fim de: Condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento de 

indenização de cunho moral no valor de R$ 4.000,00. O valor do 

ressarcimento deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros 

de 1% ao mês desde a citação válida. Torno definitiva a tutela de urgência 

deferida nos autos. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 11 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, 11 de julho de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010594-52.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARILAN COVATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT0013059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010594-52.2014.8.11.0037. REQUERENTE: MICHELLE MARILAN COVATTI 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

FUNCIONARIOS DA CARGILL Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38, 

caput, da lei nº 9.099/95). Cuidam os autos de ação de execução de título 

extrajudicial, em tramite entre as partes acima identificadas. A executada 

informou o depósito da condenação arbitrada em sentença (Id. 3525297), 

de acordo com o comprovante constante no Id. 3525272. Por sua vez, a 

parte exequente pugnou pela liberação dos valores depositados nos autos 

(Id. 3525316), conforme constam dos alvarás acostados no Id. 7262931 e 

Id. 7262942. Assim, considerando que a parte devedora satisfez a 

obrigação que lhe foi exigida, DECRETO a extinção da ação, com amparo 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as baixas devidas e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004689-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. (REQUERENTE)

J. M. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Indefiro o 

pedido de remessa para a 1ª vara desta Comarca, uma vez que a correta 

distribuição do processo eletrônico constitui ônus da parte autora, não 

cabendo ao Poder Judiciário absorver esse encargo. Ressalto que a parte 

poderá aforar nova ação, mediante o correto cadastro eletrônico e a 

apresentação dos documentos indispensáveis a sua propositura. Tendo 
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em vista a distribuição equivocada deste processo, julgo extinto o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 

9.099/1995. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Intime a parte autora. Transitada em 

julgado, arquive-se, com baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004697-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. D. S. (REQUERENTE)

R. P. D. S. D. O. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Indefiro o 

pedido de remessa para a 1ª vara desta Comarca, uma vez que a correta 

distribuição do processo eletrônico constitui ônus da parte autora, não 

cabendo ao Poder Judiciário absorver esse encargo. Ressalto que a parte 

poderá aforar nova ação, mediante o correto cadastro eletrônico e a 

apresentação dos documentos indispensáveis a sua propositura. Tendo 

em vista a distribuição equivocada deste processo, julgo extinto o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 

9.099/1995. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Intime a parte autora. Transitada em 

julgado, arquive-se, com baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004702-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. D. C. (REQUERENTE)

J. B. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Indefiro o 

pedido de remessa para a 1ª vara desta Comarca, uma vez que a correta 

distribuição do processo eletrônico constitui ônus da parte autora, não 

cabendo ao Poder Judiciário absorver esse encargo. Ressalto que a parte 

poderá aforar nova ação, mediante o correto cadastro eletrônico e a 

apresentação dos documentos indispensáveis a sua propositura. Tendo 

em vista a distribuição equivocada deste processo, julgo extinto o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 

9.099/1995. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Intime a parte autora. Transitada em 

julgado, arquive-se, com baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO SOARES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIRO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001049-72.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JUSCELINO SOARES DE 

MOURA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, CLAUDEMIRO BARBOSA 

DOS SANTOS Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor de R$ 10.210,18 (Dez mil, duzentos e dez reais e 

dezoito centavos), no evento n°14041449, a titulo de pagamento, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s), id. n°14101418. 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, no valor de R$10.210,18(dez mil, duzentos e dez 

reais e dezoito centavos) até zerar a conta (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). Após a 

expedição do alvará, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. 

Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010922-50.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LONGONI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (EXECUTADO)

Banco do Brasil (EXECUTADO)

GENESIS PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

AYMORE (EXECUTADO)

MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

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: 

8010922-50.2012.8.11.0037. EXEQUENTE: ADRIANA LONGONI DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA, BANCO 

ABN AMRO REAL S.A., BANCO DO BRASIL, GENESIS PRODUTOS 

MEDICOS LTDA - EPP, AYMORE Vistos, A Requerida Banco do Brasil S/A 

apresentou, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de 

Processo Civil, embargos de declaração da decisão (id. n° 13661266), 

alegando que houve omissão em relação a decisão que determinou a 

expedição dos alvarás em favor da credora. Requereu a procedência dos 

embargos declaratórios para sanar a omissão e a contradição. É Relato. 

Decido. Não obstante a discussão doutrinária sobre a sua natureza 

jurídica, a teor do Artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos 

declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade 

verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, 

admitem-se os mesmos para corrigir eventual erro material. Nessa senda, 

trago a lume o magistério de Cândido Rangel Dinamarco: "Neles, não se 

pede que se redecida, pede-se que se reexprima'(Pontes de Miranda)." 

Inexiste no caso em apreço quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, omissão, contradição ou 

obscuridade. Assim, consigno que a decisão foi bastante clara, não 

havendo, a meu juízo, justificativa plausível para acrescentar 

fundamentos. A condenação é solidária e o credor não está recebendo 

nada a mais que o seu direito. Se o impugnante tem algum inconformismo 

com os valores pagos por cada um dos condenados em regime de 

solidariedade, deve dirigir sua pretensão em ação própria contra o outro 

condenado. Inclusive, é bom lembrar, o credor pode exigir a obrigação de 

qualquer um dos devedores condenados em regime de solidariedade. Por 

tais motivos, rejeito os embargos e mantenho a decisão prolatada no 

evento n°13661266. Cumpra-se a referida decisão, de imediato (expedição 

de alvarás) Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 103983 Nr: 2930-14.2011.811.0037
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAB, JCC, RBDC, LCDM, WDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, Claudiomar Antunes Santana - OAB:, 

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413, LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT, Valéria Aparecida Kechichian Santana - 

OAB:OAB-GO 16.875, WELYDA CRISTINA DE CARVALHO - 

OAB:OAB-MT 15.092

 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, 12 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 122148 Nr: 4675-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO DA SILVA NETO, JORGE 

LUIZ DELAZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:MT/ 19.201, NAYARA SANTOS DE MORAIS - OAB:202015, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo a 

advogada do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias, ressaltando que receberemos visita técnica da Corregedoria 

Geral de Justiça no dia 16 e 17 de julho de 2018.

Primavera do Leste-MT, 12 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123580 Nr: 6138-35.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCIO DAS NEVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias, ressaltando que receberemos visita técnica da Corregedoria 

Geral de Justiça no dia 16 e 17 de julho de 2018.

Primavera do Leste-MT, 12 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 138857 Nr: 9597-11.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, 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, 12 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002983-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (EXECUTADO)

 

1002983-22.2018.8.11.0040 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, 12 

de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003663-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CALLEGARO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS0066980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA FRANZ FEITOSA (REQUERIDO)

 

1003663-07.2018.8.11.0040 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 
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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, 12 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 100406 Nr: 3161-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANGELO ABATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel Reis Fernandes - 

OAB:RO/4940

 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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002925-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN MARTINS SUAVE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002925-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CHRISTIAN 

MARTINS SUAVE Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Martilia dos 

Santos Martins, pugnando, em sede liminar, a busca e apreensão do 

veiculo descrito na inicial. Para concessão da liminar, de acordo com a 

legislação e a jurisprudência, é necessário que credor demonstre a mora 

do devedor, por meio de notificação extrajudicial ou pelo protesto de título, 

consoante ao disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69. Na mesma 

toada, o enunciado da Súmula n. 72 da Súmula do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, prevê “a comprovação da mora é indispensável à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Frisa-se que a 

notificação extrajudicial deve ser efetivamente remetida e entregue no 

endereço residencial constante do contrato, não sendo necessário, 

porém, o recebimento pessoal pelo devedor. Ressai dos autos que o autor 

não comprovou a mora da parte devedora, conforme se infere da 

notificação extrajudicial juntada aos autos (ID. 13498154), que evidencia 

que não fora entregue no endereço, vez que assinalado o motivo de 

devolução “endereço incorreto”, em desconformidade das exigências do § 

2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com as alterações da Lei 

13.043/2014, não tendo sido esgotadas as tentativas de notificar o 

requerido. Verifico, também, que a parte autora não colacionou aos autos 

instrumento de protesto, o que, conforme se depreende do dispositivo 

legal mencionado acima, bem como a jurisprudência pátria, que entende 

ser valido o protesto de título como forma de constituição de mora do 

devedor, o que não fora comprovado nos presentes autos. Em reforço ao 

exposto, segue o entendimento jurisprudencial do STJ: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É firme a jurisprudência no sentido de que, nos 

contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão 

do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a 

efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 2. O 

tribunal de origem, apreciando a prova dos autos, concluiu que "a tentativa 

de notificação extrajudicial do réu no endereço informado no contrato não 

foi concretizada", premissa cuja alteração é inviável por demandar 

incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor inclusive do óbice 

da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

520.876/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015) Desta forma, DETERMINO 

a intimação da parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos a mora do devedor, 

conforme dispõe o art. 2º, § 2º do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, ut parágrafo único do art. 321, do CPC. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004605-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. F. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

G. A. R. F. (HERDEIRO)

WALKIA ALVES DUARTE RODRIGUES FERREIRA OAB - 617.198.701-87 

(REPRESENTANTE)

C. D. C. F. (HERDEIRO)

A. D. C. F. (HERDEIRO)

M. L. M. R. F. (HERDEIRO)

D. M. R. F. (HERDEIRO)

J. D. C. F. (HERDEIRO)

J. D. C. F. (HERDEIRO)

S. G. A. R. F. (HERDEIRO)

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

MIRIAN MARTINS SILVA OAB - 922.521.253-49 (REPRESENTANTE)

A. P. M. R. F. (HERDEIRO)

G. A. R. F. (HERDEIRO)

G. R. C. (HERDEIRO)

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

ACIR MURAD SOBRINHO OAB - MS6839 (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO PARA REALIZAR A 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA NA COMARCA DEPRECADA, 

JUNTANDO-SE POSTERIORMENTE O COMPROVANTE NOS AUTOS. 

SORRISO, 12 DE JULHO DE 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000261-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

M. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. S. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA 

PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A QUAL FOI INFRUTÍFERA PARA CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO. SORRISO, 12 DE JULHO DE 2018. MICHELLE 

TOSCANO DE BRITO MARQUES ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1005516-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

ROSILENE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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 para cumprimento do mandado. Sorriso, 12 de julho de 2918. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005510-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA BUENO DE OLIVEIRA DERRE (EXECUTADO)

CELSO DEMETRIO COSTI (EXECUTADO)

NAPOLEAO THADEU GATO DERRE (EXECUTADO)

 

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 para cumprimento do mandado. Sorriso, 12 de julho de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003959-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR MIGUEL OAB - SP252633 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WICKY - FRANQUIAS E SERVICOS DE BELEZA LTDA. (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça,retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 12 de julho de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004336-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESOTTO (EXECUTADO)

LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO e dou fé que os autos encontram-se paralisados há mais de 06 

(seis) meses aguardando a distribuição da Carta Precatória na Comarca 

deprecada pela parte exequente, desta forma, procedo a intimação da 

parte exequente, na pessoa de seu advogado, para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Sorriso, 12 de julho de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR REQUENA ANDRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação à inicial foi apresentada 

tempestivamente, desta forma, procedo a intimação da parte requerente 

para, querendo, apresentar impugnação à contestação. Sorriso, 12 de 

julho de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94278 Nr: 5993-04.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DOMINGOS SANTIN, CLEUSA 

CECCONET SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Tendo em vista o Bloqueio de Valores realizado conforme determinação 

judicial, impulsiono os autos, INTIMANDO a parte executada, via DJE para 

se manifestar na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002238-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ALVES DO CARMO (RÉU)

RONY FLAVIO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002238-76.2017.8.11.0040. AUTOR: 

EDILSON PEDRO DA SILVA RÉU: MILTON ALVES DO CARMO, RONY 

FLAVIO DA SILVA VISTOS. 1. A parte autora pretende a exclusão do 

requerido Rony Flávio da Silva do polo passivo da demanda, alegando 

desconhecer o seu paradeiro. No entanto, em exame à certidão Oficial de 

Justiça, verifica-se informação de que ele trabalha na "empresa Transete". 

Assim, INDEFIRO o pedido de exclusão e determino a intimação da parte 

autora para que indique nos autos o endereço da citada empresa, 

podendo, inclusive, diligenciar até o local e obter informações precisas 

quanto ao endereço residencial do réu. 2. No mais, INDEFIRO a decretação 

de revelia do co-requerido Milton Alves do Carmo, com fundamento no art. 

231, § 1º, CPC. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003221-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SLIMSTONE INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE SOUSA SILVA OAB - SP242796 (ADVOGADO)

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI APARECIDA LERMENN LTDA - ME (DEPRECADO)

FRANCIELI APARECIDA LERMENN (DEPRECADO)

ELIANE SIQUEIRA ROCHA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DESPACHO Processo: 1003221-12.2016.8.11.0040. 

DEPRECANTE: SLIMSTONE INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS 

LTDA DEPRECADO: FRANCIELI APARECIDA LERMENN LTDA - ME, 

FRANCIELI APARECIDA LERMENN, ELIANE SIQUEIRA ROCHA VISTOS. 1. 

Recebo a missiva. 2. Cumpra-se, na forma deprecada. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000487-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA M K LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL MORADOR OAB - PR24327 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO ROSSETTO - ME (EXECUTADO)

OLINDO LONGO (EXECUTADO)

TEREZINHA DAL MOLIN LONGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000487-54.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AGRICOLA M K LTDA EXECUTADO: NELIO ROSSETTO - ME, 

TEREZINHA DAL MOLIN LONGO, OLINDO LONGO VISTOS. 1. Intime-se a 

exequente, via DJE, para que se manifeste em prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. 2. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002910-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODINEI MAZETTO ASSIS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002910-84.2017.8.11.0040. 

DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL S.A DEPRECADO: RODINEI MAZETTO 

ASSIS VISTOS. 1. Não compete ao Juízo Deprecado efetuar diligências em 

sistemas para localização de partes, sendo certo que tal pedido, se 

cabível à espécie, deve ser direcionado ao Juízo Deprecante. 2. Desta 

maneira, diante da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, devolva-se a 

missiva à origem, com as anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002025-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA SILVA ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002025-70.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MARCO ANTONIO DA SILVA ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME 

VISTOS. 1. Diante da manifestação retro, indicando equívoco na 

distribuição do feito, remetam-se os autos à Comarca de Colombo/PR, com 

anotações e baixas de estilo. 2. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113488 Nr: 5160-15.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA EPOCA PRESENTES E DECORAÇOES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116216 Nr: 7264-77.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES - OAB:17646, Saulo 

Augusto C. da R. Bandeira Bastos - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100178 Nr: 2902-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELMA CRISTINA DE MORAES, PIETRO DE 

MORAES VICINOSKI FLIEGNER, MEIRE BAGINI BARROS, EDUARDA BAGINI 

FLIEGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233, JOSÉ 

FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA 

COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos fins, que em data de 11 de Julho de 2018, 

procedi a PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS da presente ação, oriundo 

dos autos nº 0000807-30.2015.5.23.0066, onde figura como Parte Autora 

LEOCILENE RIBEIRO TAQUES e Parte Requerida AUTO ESCOLA 

UNIVERSAL E AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER – ESPÓLIO, em trâmite 

perante a Vara do Trabalho de Sorriso/MT, no VALOR DE R$ 80.606,63, 

tendo recebido a numeração 01-E e 01-F. O referido é verdade de dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 26756 Nr: 1247-40.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes acerca do ofício 

enviado pela Comarca Deprecada (fl. 367), o qual informa que foi 

designado o dia 24/07/2018 para leilão do imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 130423 Nr: 5553-03.2015.811.0040

 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: COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E 

INDUSTRIAL - EM LIQUIDAÇÃO COM CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSOAS INCERTAS E NÃO SABIDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIDIR COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:57.391, AUGUSTO BECKER - OAB:93.239, BRUNO FOGIATO 

LENCINA - OAB:77.809, MARCELO CARLOS ZAMPIERI - OAB:38.529, 

RODRIGO VIEGAS - OAB:60.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104168 Nr: 7225-17.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR SOFIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ou PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerida para efetuar 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002457-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA KAREN SAUER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002457-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUANA KAREN 

SAUER VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BRADESCO 

FINANCIAMENTOS em face de LUANA KAREN SAUER, 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: 

FORD, Modelo: ROCAM HATCH 1.6 FLEX, Ano: 2012/2012, Cor: PRETA, 

Chassi: 9BFZF55P1C8325602, Renavam: 457234598, Placa: NUC-4072, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002362-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO PEROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002362-25.2018.8.11.0040. AUTOR: 

PAULO AFONSO PEROSA RÉU: BANCO RODOBENS S.A. VISTOS. 1. 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2. O adimplemento 

substancial, por si só, não tem o condão de afastar os efeitos da mora a 

ponto de desconstituir o protesto e/ou impedir a negativação do nome do 

devedor junto aos cadastros de inadimplentes, mormente porque se trata 

de matéria que demanda dilação probatória em cognição exauriente. Por 

esta razão, INDEFIRO a liminar pretendida, posto que não preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC. 3. DESIGNE-SE audiência de conciliação 

e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente 

mínimo de 20 (vinte) dias para citação. Após, INTIME-SE a parte autora 

para comparecimento ao ato, na pessoa de seu advogado constituído, 

consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 4. Em ato contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para comparecimento à audiência, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do NCPC. 5. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000062-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA MARIA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARLINDO DOS ANJOS OAB - 027.780.311-03 (CURADOR)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003499-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE MORAIS DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

M. H. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002766-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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: 1005319-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA BOCOLLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (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: 1005640-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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: 1003308-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HARI WOLF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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: 1000348-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE QUINTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005412-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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: 1001800-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BONALDO CAMPEOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(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: 1004406-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI SALETE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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: 1001405-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA COTTA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002293-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002278-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS BARROS CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002038-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALEXANDRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002134-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALDO XAVIER SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001944-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEU SANSIGOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003330-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 02/08/2018 às 09h00min, no Consultório localizado na Rua São 

João 2194, sala 1, Bairro Vila Romana, Sorriso-MT, devendo o periciado 

comparecer munido de documentos pessoais, carteira de trabalho e todos 

os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002718-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIADENES TESKE LAZAROTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 02/08/2018 às 10h00min, no Consultório localizado na Rua São 

João 2194, sala 1, Bairro Vila Romana, Sorriso-MT, devendo o periciado 

comparecer munido de documentos pessoais, carteira de trabalho e todos 

os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004080-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA (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: 1002103-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (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: 1002746-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HONORIO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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: 1003071-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEIR PEREIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002284-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002275-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA GARCIA BESSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

M. V. G. B. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002437-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILEUSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA GOMES DA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (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: 1000272-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA HENDGES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 108604 Nr: 1089-67.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOMIR BEDIN, WANDERLEY PAULO DA 

SILVA, JULIANO PREIMA, WAGNER DA COSTA ZANAN, PRISMA 

COMUNICAÇÃO LTDA, BAND PUBLICIDADES LTDA, AMAURI LUIZ 

DEFACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - 

OAB:20996/O

 Independentemente de já tê-lo feito, de acordo com o previsto no artigo 

370, do NCPC, visando evitar qualquer vício, irregularidade processual, ou 

eventual alegação de cerceamento de defesa, com os pontos 

controvertidos acima fixados, determino que as partes, no prazo de 15 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, bem como a 

pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 135224 Nr: 8102-83.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELATEX TINTAS IMOBILIÁRIAS LTDA, 

LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, EDSON RODRIGUES PORTELA, 

MARCOS AURELIO OLIBONI, EDMAR WASHINGTON DE OLIVEIRA TELLES, 

DEISE BORTOLON ANTONIELO, MILTON ANTONIO SERRAGLIO, 

EDILBERTO BORGES DE SOUZA, DIOGO ANTONIELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, Daniel Munhoz de Campos - OAB:OAB/PR 69498, 

Edmara Rita Telles - OAB:OAB/PR 69544, SÉRGIO COSTA - 

OAB:40.118/PR

 Trata-se de embargos de declaração, suscitando omissão na decisão que 

rejeitou a exceção de pré-executividade, aduzindo que não há 

necessidade de maior dilação probatória para comprovar a ilegitimidade 

passiva do embargante.

É o sucinto relatório. Decido.

Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o 

propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos.

Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar.

Isso porque, a decisão restou devidamente fundamentada, apesar da 

discordância do embargante, inexistindo omissão no julgado e sim 

contradição com o entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A 

contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele 

mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte 

(grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. 

Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014).

Ademais, sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA ATUAL NORMA ADJETIVA 

- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração possui a função 

integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou 

contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento do recurso 

exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam 

desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 5836/2016. 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 15/04/2016).

Ademais, o STJ já pacificou o entendimento, em sede de recurso repetitivo 

(REsp n. 1110925/SP e 11049000/ES), no sentido de que a apuração da 

responsabilidade do executado que figura no título executivo deve ser 

deduzida em embargos à execução e não por meio do incidente de 

exceção de pré-executividade.

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, 

mantendo a decisão invectivada em sua integralidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 159893 Nr: 9093-25.2016.811.0040
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 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, não há nos autos qualquer informação de que anteriormente a 

sentença de fls. 86-87 houve a retificação da CDA, pelo contrário, sequer 

houve a apresentação de impugnação aos embargos pela Fazenda 

Pública (fl. 85). Outrossim, pela simples leitura da CDA de fl. 57 dos autos 

em apenso, é possível vislumbrar que um mês anteriormente ao julgamento 

dos presentes embargos a Fazenda Pública havia juntado CDA constando 

o nome do executado Luiz Gustavo, pugnando, inclusive, pelo 

levantamento, em seu favor, das penhoras realizadas em nome do 

referido executado. Somente após a procedência dos presentes 

embargos e intimação da Fazenda Pública foi que fora juntada nova CDA, 

excluindo o nome do executado Luiz Gustavo (fls. 66-67 dos autos em 

apenso). Assim, não sendo o caso de aplicação dos dispostos no art. 26 

da LEF e art. 90, §4º, do NCPC, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes 

NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 186782 Nr: 2166-72.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DAMACENA, MARLY SMANIOTTO 

DAMACENA, SORRISO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, EDINO 

GNOATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVÂNIA CORADI - 

OAB:21742-MT, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando a sustação ou baixa dos 

protestos/inscrições nos órgãos de restrição ao crédito, enquanto 

perdurar a discussão da ação, referente aos títulos/protestos 

mencionados na inicial, condicionando, contudo, à caução real e 

respectiva averbação, pelo executado/embargante, na matrícula do imóvel 

indicado na inicial.Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de R$ 

100,00 por dia de atraso, contados após o transcurso de 10 dias da 

intimação da presente decisão.Portanto, ANTES da expedição do 

respectivo mandado, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, prestar caução real do imóvel indicado na inicial com a 

imediata averbação na matrícula do imóvel pelo executado/embargante. 

Comprovada a averbação na matrícula do imóvel, expeça-se o 

mandado.Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 

30 dias (art. 17, da Lei 6.830/80).Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 137055 Nr: 9126-49.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODOVARIS LTDA, 

RAFAEL ELIAS ROVARIS, JOSÉ ROBERTO CANHOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 27-28, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 59415 Nr: 2713-93.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDALIA MARIA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pelo exequente às fls. 151-152, homologo-os e determino a 

expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 105192 Nr: 8265-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIRA MEDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pelo exequente às fls. 108-109, homologo-os e determino a 

expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 48142 Nr: 5065-92.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DE OLIVEIRA LIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pelo exequente às fls. 139-141, homologo-os e determino a 

expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 87760 Nr: 7281-21.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pelo exequente às fls. 172-176, homologo-os e determino a 

expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 58043 Nr: 6747-48.2009.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO BORNIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte executada foi citada por edital (fl. 72), nomeio 

como curador especial o representante do Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade de Sorriso – UNIC, para defender os interesses da requerida, 

nos termos do art. 72, II, do NCPC.

Assim, intime-se o curador especial para, querendo, apresentar embargos 

à execução, no prazo legal.

 Após, manifeste-se a parte autora e, na sequência, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 144269 Nr: 996-36.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELA MARIA FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093/O, RODRIGO 

LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com 

resolução de mérito, art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar 

a parte Autora o benefício previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 

91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a 

cessação administrativa do benefício em 14/02/17– Num. 6031835. 

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, para tratamento e/ou 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.Proceda-se com o levantamento do valor depositado nos autos ao 

perito judicial especialista nomeado no feito.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 101287 Nr: 4134-16.2013.811.0040

 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: MARIVONE LUCIA CARLOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde o requerimento do auxílio-doença 

administrativamente (20/05/2013– fl. 52), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença. 

Outrossim, entendo presentes os requisitos para concessão da tutela de 

urgência, uma vez que o fumus boni iuris restou comprovado quando do 

preenchimento dos requisitos do beneficio de aposentadoria por invalidez 

pela autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, está 

com incapacidade laboral e é considerada hipossuficiente sobre a 

acepção jurídica.Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente da aposentadoria por invalidez, 

devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias.Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 100540 Nr: 3305-35.2013.811.0040

 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: SELMOSSON LUIZ BORSSOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS 

- OAB:15741

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerente para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 93840 Nr: 5371-22.2012.811.0040

 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: JOSÉ MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671, 

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, ÉSLEN PARRON 

MENDES - OAB:17909/O, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerente para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 125130 Nr: 2467-24.2015.811.0040

 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: EVERALDO SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 
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últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

NCPC).Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da 

defasagem defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o 

percentual devido, devendo as partes apresentar todos os documentos 

necessários à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no 

artigo 400, do NCPC.(...)Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias.Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do 

NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 83347 Nr: 2357-64.2011.811.0040

 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): CLOMIR BEDIN, WANDERLEY PAULO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 INTIMEM-SE OS EXECUTADOS para CUMPRIR A SENTENÇA/ACÓRDÃO, 

acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, no prazo de 15 dias, 

consignando, desde já, que NÃO OCORRENDO PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de MULTA 

DE 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, do 

NCPC).Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo 

devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante 

ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o PRAZO DE 15 

DIAS para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do 

NCPC), sem prejuízo da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já 

determino.Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE.Caso IMPUGNADA A AVALIAÇÃO, esta no 

prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE 

CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos 

para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC (...) Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 136867 Nr: 8990-52.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E M G CONSTRUTORA LTDA, LEONIDES 

HELENA RIEDI DE ANDRADE, LUIZ JOSÉ SEMKIW DE ANDRADE, PAULO 

CESAR SCHURHAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIQUE TADAO DE ALMEIDA 

GODOES - OAB:24.586/O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660

 Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese tenha sido deferida 

a suspensão da exigibilidade da CDA objeto dos autos pelo E. TJMT, nos 

autos do Agravo de Instrumento n. 1002496-46.2016.8.11.0000 (fls. 

63-65), interposto pelo executado, em face de decisão proferida no MS n. 

1004487-31.2016.811.0041, por si impetrado na Comarca de Cuiabá/MT, 

fato é que, após a penhora realizada neste feito, houve a interposição de 

agravo de instrumento discutindo os mesmos fatos do agravo acima 

narrado, tendo o E. TJMT indeferido o efeito suspenso (fls. 133-134).

Assim, qualquer discussão acerca da validade da penhora realizada nos 

autos deve ser travada junto ao agravo de instrumento n. 

1002721-95.2018.8.11.0000, junto ao TJMT.

Outrossim, considerando que os argumentos lançados na exceção de 

pré-executividade, às fls. 31-39, são os mesmos do agravo de 

instrumento interposto nos autos, aguarde-se o julgamento do referido 

agravo de instrumento (n. 1002721-95.2018.8.11.0000).

Juntado aos autos o julgamento do referido agravo, manifestem-se as 

partes e, após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 83856 Nr: 2981-16.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO ANTONIO SFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Considerando que o executado concordou com os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls. 137-141, 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.

No mais, reitere-se o ofício de fl. 144 ao EADJ para averbação do tempo 

de serviço rural reconhecido em sentença nos autos, no prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 82043 Nr: 906-04.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI FRANCISCO TORMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 bCompulsando os autos verifica-se que não houve requisição dos 

honorários advocatícios fixados à fl. 212 em favor do procurador da parte 

exequente.

Assim, acolho o pleito de fls. 228-230 e determino a expedição do 

competente RPV, nos termos do art. 535, do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 103010 Nr: 5980-68.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:10291-A, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

Oficio do INSS retro, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 124000 Nr: 1831-58.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO TADEU DIAS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 128003 Nr: 4194-18.2015.811.0040

 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: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

Oficio do INSS retro, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 137898 Nr: 9584-66.2015.811.0040

 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: NOELI MARIA BALZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da petição apresentada pela(s) parte(s) 

requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 138149 Nr: 9713-71.2015.811.0040

 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: ROSENIR ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da petição apresentada pela(s) parte(s) 

requerida(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 134973 Nr: 7940-88.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SORRISO, 

RAFAEL ANGELO DAL BO, DECIO DAL BÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada para, nos 

termos do § 3º do art. 854 do NCPC, comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis, e querendo, oferecer embargos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 168385 Nr: 2394-81.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFN-INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 

CANDIDO CARNEIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GRALHA SILVA - 

OAB:36474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da petição apresentada pela(s) parte(s) 

requerida(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 167074 Nr: 1655-11.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM 

RADIOLOGIA 12ª REGIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE HELENA PILLA JULIÃO 

- OAB:345803-SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVELYN DE SOUZA MARTINS 

LOPES - OAB:11883/MS, JOÃO BATISTA DA SILVA - OAB:14972/GO

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 139799 Nr: 10555-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO BARBIERI CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

petição do INSS, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 84266 Nr: 3481-82.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CARLOS BILIBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 89685 Nr: 1289-45.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR GOMES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

Oficio do INSS retro, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 97935 Nr: 440-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE VALTER KONRAD, NELCI TEREZINHA 

KONRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 30285 Nr: 4653-69.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI DE BARROS FROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRÍCIA MARTENS - OAB:10.107-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 44699 Nr: 1633-65.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MINUSCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B, MAYRA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 47273 Nr: 4189-40.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTÓDIO RIBEIRO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53739 Nr: 4072-15.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ UTILITÁRIOS DOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 54313 Nr: 4665-44.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARADF, ALDENIR ALVES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, KARINA WU 

ZORUB - OAB:11433-B, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

A SE MANIFESTAR - NO PRAZO DE QUINZE DIAS - SOBRE A EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INTERPOSTA PELO EXECUTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 59727 Nr: 3025-69.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIRLEI MENSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 84248 Nr: 3455-84.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON PAULO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 
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Oficio do INSS retro, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000484-02.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MURILO FERREIRA FLORES 

REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 13126246, bem como a 

manifestação da parte exequente constante no id. 13432347, 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. 13432347. 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002271-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO EVERTON LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITISH AIRWAYS PLC (REQUERIDO)

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

ALESSANDRA ARCE FRETES OAB - MS15711 (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA OAB - PE16983 

(ADVOGADO)

CLOVIS CAVALCANTI ALBUQUERQUE RAMOS NETO OAB - PE28219 

(ADVOGADO)

FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES OAB - RJ91377 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002271-03.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SANDRO EVERTON LEAO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A., BRITISH AIRWAYS PLC, IBERIA 

LINEAS AEREAS DE ESPANA S A, ACE SEGURADORA S.A. Tendo em 

vista a existência de depósitos nos ids. 13871662, 9860922 e 13082950, 

intime-se a exequente para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste acerca 

do cumprimento da obrigação. Após, renove-se a conclusão. SORRISO, 

11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001592-32.2018.8.11.0040

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 11:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINE PACHECO TURATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000167-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULINE PACHECO TURATTI 

REQUERIDO: LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA Tendo em 

vista a negativa de intimação da reclamada conforme o id. 13447772, 

intime-se a parte reclamante para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente novo endereço daquela, sob pena de extinção. Decorrido o 

prazo, renove-se a conclusão. SORRISO, 6 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010943-12.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TEIXEIRA ROMANCINI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010943-12.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: MARCELO TEIXEIRA ROMANCINI - ME Intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de extinção. Com a 

manifestação, designe-se audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Em caso de inércia, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

SORRISO, 6 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 DESPACHO Processo: 

8010282-96.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Cumpra-se integralmente a sentença proferida no 

ID 4343605. SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010749-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010749-75.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, observando o endereço indicado no 

(ID 12683210), com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada no ID. 12661651. SORRISO, 10 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-18.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA ROSA DA SILVA 85442682934 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010089-18.2015.8.11.0040. REQUERENTE: COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP REQUERIDO: ELIANA ROSA DA 

SILVA 85442682934 Designo audiência de conciliação para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 11h. Intime-se a parte reclamante e cite-se a parte 

reclamada no endereço indicado no ID 14026360, com as advertências 

legais. SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000787-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR LUIZ DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000787-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: VALMIR LUIZ DE CASTRO Designo audiência de 

conciliação para o dia 05 de dezembro de 2018, às 16h50min. Intime-se a 

parte reclamante e cite-se a parte reclamada no endereço indicado no ID 

14061311, com as advertências legais. SORRISO, 11 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000788-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000788-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA Designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

17h10min. Intime-se a parte reclamante e cite-se a parte reclamada no 

endereço indicado no ID 13875044, com as advertências legais. SORRISO, 

11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000937-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADINIL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000937-60.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: ADINIL PEREIRA DOS SANTOS Designo audiência 

de conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018, às 09h40min. Intime-se 

a parte reclamante e cite-se a parte reclamada no endereço indicado no ID 

14062005, com as advertências legais. SORRISO, 11 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-20.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010257-20.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: FERTILIZANTES FARDIN LTDA Vistos etc. Em 

consulta ao processo se constata que o reclamado, ao contestar a ação, 

colocou a peça defensiva em modo sigiloso, o que impossibilitou o 

reclamante de ter acesso a tal peça processual para impugnação. Posto 

isso, DEFIRO a renovação do prazo pugnada em Num. 13430284, 

registrando que o sigilo inserido na contestação foi removido nesta data e 

que o prazo de impugnação correrá a partir da intimação deste comando 

judicial. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001590-62.2018.8.11.0040

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:

BANCO DO 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 22 de AGOSTO de 2018, às 11:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001610-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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GEAN AMBROSIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (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 22 de AGOSTO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001615-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO PRIMO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (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 22 de AGOSTO de 2018, às 13:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001618-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO PRIMO JUNIOR (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 13:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001628-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ASUNCION COLMAN AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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 13:40 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: 8010893-83.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROBERTO ZAMBENEDETTI (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 13:50 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: 1001687-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 14:10 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: 1001689-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA SANTOS SILVA (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 22 de AGOSTO de 2018, às 14:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENILTON DE PAIVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 22 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: 1001697-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO APARECIDO BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

LUCIANA DE ASSIS MOURA OAB - SP303358 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 184 de 569



GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (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 14:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO APARECIDO BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

LUCIANA DE ASSIS MOURA OAB - SP303358 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (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 14:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO APARECIDO BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

LUCIANA DE ASSIS MOURA OAB - SP303358 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (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 14:40 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: 8010587-22.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAUFERT & KAUFERT LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMILTON SCHNEIDER OAB - MT5840/B-B (ADVOGADO)

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010587-22.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Executada, para pagamento do valor 

remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado na 

atualização (ID. 13954502), nos termos do art. 523, §1º, do CPC. 

Sorriso/MT, 12 de Julho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000233-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT0012867A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

RURAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000233-18.2016.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por 

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA em face de RURAL COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA e OTACILIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR, em que relata 

a parte reclamante que é credora da parte reclamada no valor de R$ 

18.644,98 (dezoito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e 

oito centavos), representada por contrato firmado entre as partes, pois 

realizou serviços advocatícios para as reclamadas. Alega que tem o 

direito ao recebimento do valor dos honorários profissionais/advocatícios 

relativos à prestação de serviços advocatícios a favor dos reclamados, 

tendo em vista o contrato de prestação de serviços advocatícios 

avençado entre as partes, A parte reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, alegam que os serviços realizados pela parte reclamante foram 

insubsistentes, não gerando resultados financeiros. Alegam, ainda que 

pagaram ao reclamante a quantia de R$ 25.654,00 (vinte e cinco mil, 

seiscentos e cinquenta e quatro reais), valor referentes aos trabalhos 

realizado pelo reclamante, incluindo os honorários advocatícios do 

contrato ora discutido. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Impugnação à contestação. Em síntese, a parte 

reclamante rechaça todas as alegações da parte reclamada, 

demonstrando que realmente recebeu o valor supra mencionado, contudo, 

refere-se a outro serviço advocatício realizado. Ficou demonstrado que 

alguns gastos eram para reembolsos de despesas e gastos com pericias, 

que não se referem ao contrato discutido nesta ação. É o relatório. Os 

documentos que instruem os autos levam a procedência dos pedidos 

contidos na inicial. Incontroverso o fato da existência de relação negocial 

estabelecida entre as partes, pois o contrato indica que a parte reclamada 

contratou os serviços ofertados pela parte reclamante. Ficou demonstrado 

que o valor de R$ 25.654,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e 

quatro reais) era referente a outros serviços contratados e gastos 

decorrentes deste. De outro lado, não restou demonstrado nos autos o 

alegado adimplemento da obrigação por parte do reclamado, notadamente 

em relação a tese de que o pagamento ocorreu juntamente com o 

pagamento de outros serviço contratados Ante o exposto, apresento o 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, para 

o efeito de condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 18.644,98 (dezoito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e 

noventa e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido 

de juros legais, a partir da data da citação (CPC, art. 240). Com o trânsito 

em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 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 CPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 
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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, 20 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002068-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PRETTO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANÇA AUTOPEÇAS (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE - SICREDI OURO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(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 15:10 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002068-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PRETTO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANÇA AUTOPEÇAS (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE - SICREDI OURO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(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 15:10 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001446-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALGNEY DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 22 de AGOSTO de 2018, às 15:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001333-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ELEONORA MICHELS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001333-08.2016.8.11.0040. REQUERENTE: TEREZA ELEONORA MICHELS 

REQUERIDO: WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA I - Proceda-se o Sr. 

Contador Judicial a atualização do débito, observando-se o valor já 

depositado. II - Com o cálculo, caso existente remanescente, intime-se a 

parte executada, 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, 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, sua impugnação. IV - 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, o que deverá ser certificado, 

intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, sob pena de 

extinção. V - Não havendo cumprimento voluntário, proceda o Sr. 

Contador Judicial à atualização do débito, com a incidência da multa acima 

referida, e retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. VI – Intimem-se. SORRISO, 11 de maio 

de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010218-86.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 12 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001445-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALACE JUNIOR DE OLIVEIRA VOLPATO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 22 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001643-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DANUBIA CARDOSO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (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 22 de AGOSTO de 2018, às 15:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 
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extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001647-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DANUBIA CARDOSO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (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 22 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001645-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DANUBIA CARDOSO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (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 22 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: 1001713-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BARBOSA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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 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: 1001715-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO MORAIS DE PAIVA (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)

 

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 17:20 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES VILASBOAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001763-23.2017.8.11.0040 (O) I – Em atenção ao 

postulado no Id. 10324644, defiro a redesignação da audiência de 

conciliação, devendo ser providenciada pela Secretaria, seguindo data 

estabelecida de forma automática pelo sistema PJE. II – Intimem-se, com as 

advertências legais. Sorriso/MT, 26 de outubro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO MORAIS DE PAIVA (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)

 

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 17:30 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: 1006528-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONI MARCIO DAMBROSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA 

MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

 

Intimação da(s) parte(s) (reclamante e reclamada), para comparecer(em) 

à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 14 de 

AGOSTO de 2018, às 13:40 HORAS, nesta Comarca. ADVERTÊNCIA: 

Sendo que o não comparecimento acarretará na extinção do feito. Cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006528-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONI MARCIO DAMBROSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA 

MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1006528-37.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RONI 

MARCIO DAMBROSIO REQUERIDO: INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA 

EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 

KM LTDA Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o 

dia 14 de agosto de 2018, às 13:40h. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 
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requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Por fim, INDEFIRO a realização de prova pericial técnica, 

eis que incabível nos Juizados Especiais. Da mesma forma, INDEFIRO a 

expedição de ofício ao Corpo de Bombeiros para apresentar relatório com 

relação ao socorro do autor, visto que não demonstrada nos autos a 

negativa de fornecimento de tal documento administrativamente, hipótese 

que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003535-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LAURIS DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Processo: 1003535-55.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ANA 

PAULA LAURIS DE MATOS REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos 

etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 14 de agosto 

de 2018, às 14h. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, 

cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) 

cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Por fim, intime-se a reclamada para, no prazo de cinco dias, 

comprovar nos autos o cumprimento da tutela de urgência deferida em 

Num. 4354698, ante a informação prestada em Num. 13506961. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA RODRIGUES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001431-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELOIZA RODRIGUES DE 

FRANCA REQUERIDO: VIVO S.A. I - Já decorrido o prazo postulado no id. 

12844956, considerando que embora intimada, a parte reclamante não 

regularizou o vício sanável constatado (Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. II 

- Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, 

do NCPC, deixo de analisar o mérito. III - Sem custas. IV - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004621-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO EDISON NIENOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte reclamada, para comparecer à audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 31 de JULHO de 2018, às 15:30 HORAS, 

nesta Comarca. ADVERTÊNCIA: Sendo que o não comparecimento 

acarretará na extinção do feito. Ciente de que poderá arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010691-43.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CALCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010691-43.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte exequente, acerca da expedição de 

Certidão de Dívida, bem como para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre os rumos da execução sob pena de extinção do feito (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de Julho de 2018 Cristiane V. Kuhn 

Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES VILASBOAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

 

Intimação da(s) parte(s) (reclamante e reclamada), para comparecer(em) 

à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 31 de JULHO 

de 2018, às 17:30 HORAS, nesta Comarca. ADVERTÊNCIA: Sendo que o 

não comparecimento acarretará na extinção do feito. Cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON CORDEIRO SOARES (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 para manifestar-se acerca da diligência negativa (ID. 

12621305) , no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLANDER PINTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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 18:30 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: 1001742-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS 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 29 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: 8010557-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA ALVES RODRIGUES PANAZZOLO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 29 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: 1003367-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIANA VICCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003367-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LAUDIANA VICCINI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT I - 

Atesta o documento médico acostado no id. 13821010, que a parte 

reclamante está gestante e é portadora de “Síndrome Antifosfolípide 

(doença imunológica)”, necessitando utilizar o medicamento “Enoxaparina 

40mg”, para evitar o risco de perda fetal e tromboses. II - Acionado o 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT, emitiu parecer informando que o 

medicamento é disponibilizado pelo SUS – Sistema Único de Saúde (id. 

14135411). III - A obrigação do demandado em proporcionar o tratamento 

pretendido encontra previsão nos arts. 196 e seguintes da Constituição 

Federal, assim como no detalhamento da Lei n.º 8.080/90, ordenamento 

expresso ao atribuir responsabilidade solidária dos entes federativos na 

promoção da saúde. Não por outra razão, a jurisprudência vem 

reconhecendo o direito pleiteado na inicial, em situações análogas: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 

E TRATAMENTO MÉDICO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário com Agravo nº 834.016/PB, 2ª Turma do STF, Rel. Cármen 

Lúcia. j. 11.11.2014, unânime, DJe 09.12.2014. ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. É DEVER DO ESTADO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência de que 

o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade 

solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer 

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. 2. Agravo Regimental da União 

desprovido. (AgRg no Recurso Especial nº 1.147.894/SC 

(2009/0130371-2), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 

02.10.2014, unânime, DJe 20.10.2014). IV - Não representa óbice ao 

provimento liminar, ressalto, o fato de se situar a Fazenda Pública no polo 

passivo, tampouco o caráter satisfativo da medida, pois já sedimentada a 

jurisprudência no sentido de que regras de caráter processual não tem o 

condão de evitar a consecução de garantias fundamentais que estão a 

exigir providências de caráter urgente. É o entendimento já manifestado 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS. MENOR CARENTE. 

LIMINAR CONCEDIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PODER PÚBLICO. 

POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Excepcionalmente, o rigor do disposto no art. 2º da Lei 8.437/92 deve ser 

mitigado em face da possibilidade de graves danos decorrentes da 

demora do cumprimento da liminar, especialmente quando se tratar da 

saúde de menor carente que necessita de medicamento. 2. Nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do 

Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação de fornecer 

gratuitamente às pessoas desprovidas de recursos financeiros a 

medicação necessária para o efetivo tratamento de saúde. 3. O Sistema 

Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos 

entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à 

população. Legitimidade passiva do Município configurada. 4. Recurso 

especial desprovido. (REsp 439.833/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 28.03.2006, DJ 24.04.2006 p. 354). V - 

Nesses termos, DEFIRO a antecipação da tutela, para o efeito de 

determinar que os reclamados forneçam o tratamento médico que 

necessita a parte reclamante - recebimento do medicamento “Enoxaparina 

40mg” - na forma prescrita no id. 13821010- a ser realizado pela Rede 

Pública de Saúde (SUS/MT) ou, à falta de disponibilidade no SUS, 

alternativamente, em rede privada. VI - Fixo prazo de cumprimento de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais) em caso de descumprimento, nos termos do art. 497 do NCPC. A 

violação ao provimento mandamental acima configurará, ainda, ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o reclamado a multa no valor 

de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem prejuízo das sanções 

criminais, civis e processuais cabíveis (NCPC, art. 77, §2º). VII - Em caso 

de descumprimento, haverá o bloqueio de valores nas contas públicas, 

devendo a parte reclamante observar nos orçamentos, que os mesmos 

não extrapolem o valor praticado pelos planos de saúde, nos termos dos 

artigos 12 e 13 do Provimento 02/2015-CGJ. VIII - Como é sabido, os 

reclamados não adotam política conciliatória em demandas judiciais, e 

sequer tem comparecido em audiências de conciliação. Decorre que tal ato 

somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. IX - Pelo exposto, 

decido/determino: 1) dispenso a realização de audiência de conciliação; 2) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 3) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 4) 

conclusos ao final para análise. SORRISO, 12 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006042-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIVALDO BATISTA CARDOSO (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 29 de AGOSTO de 2018, às 08:40 horas, nesta Comarca, 
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ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003754-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA PIRES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003754-97.2018.8.11.0040. AUTOR: ALZITA PIRES FERREIRA RÉU: 

BANCO BMG Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; A inércia acarretará o indeferimento da 

inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). SORRISO, 11 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003807-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI BERNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003807-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ARI BERNO REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; A inércia acarretará o indeferimento da 

inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). SORRISO, 11 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003812-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCOLAN CENCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (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 DECISÃO Processo: 

1003812-03.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA MARCOLAN CENCI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS I - No que tange a medida liminar de 

exibição de filmagem, indefiro a pretensão, porquanto, os aeroportos não 

são administrados pelas companhias aéreas, mas por órgãos públicos 

e/ou empresas privadas, as quais, não figuram o polo passivo da presente 

lide. II - Tendo em vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade 

de a reclamada comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte 

reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a reclamante, observando-se a audiência 

já designada. SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003687-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGEL ANTONIO LUNARDI MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003687-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROGEL ANTONIO LUNARDI 

MOTTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito em relação jurídica, o 

que recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que 

não teria a parte reclamante como provar fato negativo. A par disso, se 

procedentes as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional 

lhe acarretará prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos 

serviços de energia elétrica. Por outro lado, tem-se que a reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo 

das sanções cabíveis na hipótese. II - Com tais ponderações, e atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada 

que suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a cobrança impugnada pela parte 

reclamante, até o julgamento final da ação, estando consequentemente 

vedada a prática de qualquer ato em decorrência de seu não pagamento, 

tal como a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante ou o registro do débito em 

cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão. III - Tendo em 

vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-94.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SCHROEDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA MATHEUS TRANSP R (REQUERIDO)

SERSA EXPERIAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

RICARDO JOSE CARNIELETTO OAB - PR40016 (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010513-94.2014.8.11.0040. REQUERENTE: AIRTON SCHROEDER 

REQUERIDO: SERSA EXPERIAN, TRANSPORTADORA MATHEUS TRANSP 

R 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 
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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, 10 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010901-60.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS LUAN DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010901-60.2015.8.11.0040. REQUERENTE: RONDACAR AUTO PECAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: ELVIS LUAN DA SILVA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001562-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LAUXEN TIRLONI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001562-31.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME 

EXECUTADO: ALINE LAUXEN TIRLONI - ME 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: 1004408-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR TULIO ALESSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA OAB - MT20651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES EDITORIAL LTDA. (REQUERIDO)

FUNDACAO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO RIO 

VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004408-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LAUDIR TULIO ALESSI 

REQUERIDO: TRES EDITORIAL LTDA., FUNDACAO DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO RIO VERDE 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, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010561-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010561-82.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JONAS OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A I - Nos termos do art. 

463 da CNGC, a concessão da assistência judiciária gratuita está 

condicionada à apresentação da declaração a que alude o art. 3º, §2º, da 

Lei Estadual n.º 7.603/01 (declaração da (s) parte (s), sob as penas da lei, 
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no sentido de que não podem prover as custas do processo sem 

privar-se do necessário à sua subsistência). II - Assim sendo, intime-se a 

parte recorrente para que providencie o atendimento do requisito acima 

indicado ou o recolhimento das custas de preparo do recurso, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de deserção. SORRISO, 3 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002582-57.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JEAN CARLOS MEDEIROS 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, WHIRLPOOL S.A I - Certificada a 

intempestividade (Id. 12358800), deixo de receber o recurso interposto no 

Id. 12131976 . II - Cumpra-se integralmente a sentença proferida no Id. 

10851818. III – Intimem-se. SORRISO, 6 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003841-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MACIEL DO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003841-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EUCLIDES MACIEL DO REGO 

REQUERIDO: BANCO BMG I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais descontos indevidos 

poderão ser revertidos ao final. Nesse contexto, diante da ausência dos 

pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos no 

art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece acolhimento. II - Tendo 

em vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a 

reclamada comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte 

reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a reclamante, observando-se a audiência 

já designada. SORRISO, 12 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003834-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NOGUEIRA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003834-61.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO NOGUEIRA 

GUEDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito em relação jurídica, o 

que recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que 

não teria a parte reclamante como provar fato negativo. A par disso, se 

procedentes as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional 

lhe acarretará prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos 

serviços de energia elétrica. Por outro lado, tem-se que a reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo 

das sanções cabíveis na hipótese. II - Com tais ponderações, e atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada 

que suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a cobrança impugnada pela parte 

reclamante, até o julgamento final da ação, estando consequentemente 

vedada a prática de qualquer ato em decorrência de seu não pagamento, 

tal como a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante ou o registro do débito em 

cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão. III - Tendo em 

vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 12 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003367-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIANA VICCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003367-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LAUDIANA VICCINI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT I - 

Atesta o documento médico acostado no id. 13821010, que a parte 

reclamante está gestante e é portadora de “Síndrome Antifosfolípide 

(doença imunológica)”, necessitando utilizar o medicamento “Enoxaparina 

40mg”, para evitar o risco de perda fetal e tromboses. II - Acionado o 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT, emitiu parecer informando que o 

medicamento é disponibilizado pelo SUS – Sistema Único de Saúde (id. 

14135411). III - A obrigação do demandado em proporcionar o tratamento 

pretendido encontra previsão nos arts. 196 e seguintes da Constituição 

Federal, assim como no detalhamento da Lei n.º 8.080/90, ordenamento 

expresso ao atribuir responsabilidade solidária dos entes federativos na 

promoção da saúde. Não por outra razão, a jurisprudência vem 

reconhecendo o direito pleiteado na inicial, em situações análogas: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 

E TRATAMENTO MÉDICO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário com Agravo nº 834.016/PB, 2ª Turma do STF, Rel. Cármen 

Lúcia. j. 11.11.2014, unânime, DJe 09.12.2014. ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. É DEVER DO ESTADO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência de que 
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o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade 

solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer 

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. 2. Agravo Regimental da União 

desprovido. (AgRg no Recurso Especial nº 1.147.894/SC 

(2009/0130371-2), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 

02.10.2014, unânime, DJe 20.10.2014). IV - Não representa óbice ao 

provimento liminar, ressalto, o fato de se situar a Fazenda Pública no polo 

passivo, tampouco o caráter satisfativo da medida, pois já sedimentada a 

jurisprudência no sentido de que regras de caráter processual não tem o 

condão de evitar a consecução de garantias fundamentais que estão a 

exigir providências de caráter urgente. É o entendimento já manifestado 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS. MENOR CARENTE. 

LIMINAR CONCEDIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PODER PÚBLICO. 

POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Excepcionalmente, o rigor do disposto no art. 2º da Lei 8.437/92 deve ser 

mitigado em face da possibilidade de graves danos decorrentes da 

demora do cumprimento da liminar, especialmente quando se tratar da 

saúde de menor carente que necessita de medicamento. 2. Nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do 

Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação de fornecer 

gratuitamente às pessoas desprovidas de recursos financeiros a 

medicação necessária para o efetivo tratamento de saúde. 3. O Sistema 

Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos 

entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à 

população. Legitimidade passiva do Município configurada. 4. Recurso 

especial desprovido. (REsp 439.833/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 28.03.2006, DJ 24.04.2006 p. 354). V - 

Nesses termos, DEFIRO a antecipação da tutela, para o efeito de 

determinar que os reclamados forneçam o tratamento médico que 

necessita a parte reclamante - recebimento do medicamento “Enoxaparina 

40mg” - na forma prescrita no id. 13821010- a ser realizado pela Rede 

Pública de Saúde (SUS/MT) ou, à falta de disponibilidade no SUS, 

alternativamente, em rede privada. VI - Fixo prazo de cumprimento de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais) em caso de descumprimento, nos termos do art. 497 do NCPC. A 

violação ao provimento mandamental acima configurará, ainda, ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o reclamado a multa no valor 

de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem prejuízo das sanções 

criminais, civis e processuais cabíveis (NCPC, art. 77, §2º). VII - Em caso 

de descumprimento, haverá o bloqueio de valores nas contas públicas, 

devendo a parte reclamante observar nos orçamentos, que os mesmos 

não extrapolem o valor praticado pelos planos de saúde, nos termos dos 

artigos 12 e 13 do Provimento 02/2015-CGJ. VIII - Como é sabido, os 

reclamados não adotam política conciliatória em demandas judiciais, e 

sequer tem comparecido em audiências de conciliação. Decorre que tal ato 

somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. IX - Pelo exposto, 

decido/determino: 1) dispenso a realização de audiência de conciliação; 2) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 3) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 4) 

conclusos ao final para análise. SORRISO, 12 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003696-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE HOLLEVEGER (REQUERENTE)

MARIANO JOSE DE ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO)

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003696-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALMIR JOSE HOLLEVEGER, 

MARIANO JOSE DE ARAUJO FILHO REQUERIDO: MARIA ELIZANGELA 

CAVALCANTE DE SOUZA I - No que tange à medida cautelar pretendida, 

verifico que o reclamante VALMIR JOSÉ HOLLEVEGER sustenta que sua 

ex-companheira/reclamada MARIA ELIZÂNGELA CAVALCANTE DE 

SOUZA alienou indevidamente sua motocicleta para terceiro, o qual fora 

autuado pelo cometimento de infrações de trânsito, ocasionando prejuízos 

ao proprietário anterior/reclamante MARIANO JOSÉ DE ARAUJO FILHO, 

pois embora preenchido o recibo, a transferência de propriedade não fora 

concretizada junto ao DETRAN/MT. A documentação acostadas aos autos 

traz verossimilhança às suas alegações, mormente, considerando que o 

reclamante Valmir José Holleveger buscou solução consensual no 

CEJUSC local. Demais disso, se procedentes suas alegações, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará prejuízos, vez que poderão ser 

prejudicados com outras infrações de trânsito, suportando inclusive, a 

suspensão da carteira nacional de habilitação. Por outro lado, tem-se que 

a parte demandada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual 

inverdade posta na inicial sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. 

II - Nesse contexto, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a inclusão de restrição de circulação 

da motocicleta Honda/CG 125 FAN KS, placa OBN-7706, via sistema 

RENAJUD. III - Cite-se e intime-se a reclamada, com as advertências legais, 

e intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 12 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003693-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON COSME DE CARVALHO LOPEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003693-42.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JEFFERSON COSME DE 

CARVALHO LOPEZ REQUERIDO: AYMORE Relatório dispensado, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Examinados os autos, verifico 

que o presente feito apresenta complexidade incompatível com o sistema 

dos Juizados Especiais. Com efeito, é certo que a complexidade da causa 

a afastar a competência do Juizado Especial não se vincula à matéria 

jurídica em discussão, mas fundamentalmente à matéria de prova, que 

pode não ser comportada pelo célere rito próprio do procedimento 

sumaríssimo. Nesse sentido, tem-se o Enunciado 54 do FONAJE: A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Sob tal premissa, 

verifica-se que a reclamante questiona os juros contratuais supostamente 

superiores à média do mercado, postulando a consequente restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente. Ora, tais questões não 

poderão ser resolvidas de forma justa sem perícia contábil que aponte 

com exatidão os valores descontados e a evolução dos débitos. Assim 

sendo, forçoso reconhecer a incompetência do Juizado Especial para o 

julgamento, consoante segura orientação jurisprudencial, inclusive deste 

Estado: RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO - NECESSIDADE DE PROVA CONTÁBIL - EXTINÇÃO DO 
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PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 51, II, 

da LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA. A revisão judicial de cláusulas de contrato de adesão de 

cartão de crédito com, onde se discute encargos financeiros, implica na 

necessidade de realização de prova contábil. (RI 1231/2013, DR. 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014). RECURSO INOMINADO - 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - REVISÃO 

DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE 

TAXA DE JUROS - ALEGAÇÃO DE QUE A TAXA PACTUADA É SUPERIOR 

À PRATICADA NO MERCADO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA CONTÁBIL - COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA - 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CPC ART. 267, 

IV - RECURSO PROVIDO. 1. O Juizado Especial é incompetente para 

apreciar demanda em que se faz necessária à realização de prova 

pericial, visto que é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95. 2. Preliminar de incompetência do Juizado Especial acolhida. 

Processo julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do estatuído 

no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Recurso conhecido e provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 124/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. j. 

12.03.2013, unânime, DJe 20.03.2013). CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 

REVISIONAL. JUROS. CONTRATO EXTINTO. INCOMPETÊNCIA DO JEC. 

Refoge à alçada do Juizado Especial Cível a causa referente à revisão de 

contrato de financiamento, seja por complexidade da matéria probatória 

decorrente da necessidade de prova pericial (art. 3º, caput, da Lei nº 

9.099/95), seja, em caso contrário, pela necessidade de proferimento de 

decisão líquida (art. 38, parágrafo único, mesma lei). Hipótese em que é de 

ser dado provimento ao recurso, para que seja extinto o presente feito. 

(Recurso Cível Inominado nº 412/ 2009, 6ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Luiz Octavio Saboia Ribeiro. j. 

16.06.2010, unânime, DJe 09.09.2010). Ante o exposto, REJEITO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000951-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WANDERSON BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. I - A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 14104839), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de 

mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se. SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FRANCISCONI DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000828-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIA FRANCISCONI DA 

CUNHA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. I 

- A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 14105733), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de 

mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se. SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALDANHA MADEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000832-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SALDANHA MADEIRA 

MORAIS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

14106280), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W FERREIRA BUENO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCARLAO TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001470-87.2016.8.11.0040. REQUERENTE: W FERREIRA BUENO - ME 

REQUERIDO: TRANSCARLAO TRANSPORTADORA LTDA - ME I - A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 14124869), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de 

mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se. SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000917-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO VIEIRA DAMIAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000917-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: JULIANO VIEIRA DAMIAN Designo audiência de 

conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018, às 08h30min. Intime-se a 

parte reclamante e cite-se a parte reclamada no endereço indicado no ID 

14061539, com as advertências legais. SORRISO, 11 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000612-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (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 Numero do Processo: 

1000612-85.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO 

PORTELA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos 

declaratórios se dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Não há 

omissão em virtude da não limitação do valor total da multa na obrigação 

de fazer, pois a mesma poderá ser discutida em sede de cumprimento de 

sentença e, caso alcance valor exorbitante, ser reduzida equitativamente 

pelo juiz. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO 

PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 10 de 

julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 10 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005330-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE DA SILVA BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

LAMEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005330-62.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LAIANE DA SILVA BASILIO 

REQUERIDO: WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A., WMB 

COMERCIO ELETRONICO LTDA, LAMEIRA & CIA LTDA - ME RELATÓRIO 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de 

declaração opostos por WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA contra 

sentença dos autos. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015) . O Código Civil, por sua vez, assim trata dos 

embargos declaratórios: 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; Alega o reclamada/embargante que houve omissão quanto à 

devolução do produto defeituoso que encontra-se em posse da 

reclamante. Com efeito, verifico que a sentença foi omissa no que se 

refere a tal ponto, assim, acolho os presentes embargos, a fim de que seja 

determinado que a parte autora informe, em 5 dias úteis a contar da 

intimação, endereço onde encontra-se o produto, bem como horários para 

que possa a embargante fazer o recolhimento do mesmo, o qual deverá 

ser realizado no prazo de 30 dias. Ultrapassado tal prazo sem que tenha 

havido o recolhimento do produto, pode a parte autora dar o destino que 

achar conveniente à lavadora. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pelo 

ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração, dando-lhe provimento para 

retificar o dispositivo da sentença, que passará a ser redigido da seguinte 

forma: “Pelo exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 
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sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

o fim de: 1) CONDENAR, de forma solidária, as empresas reclamadas a 

pagar à parte reclamante, o valor de R$1.840,90 (mil oitocentos e quarenta 

reais e noventa centavos), a título de indenização pelos danos materiais, 

valor a ser corrigido, tratando-se de ilícito contratual, pelo INPC desde a 

data do ajuizamento, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos desde a citação até o efetivo pagamento; 2) 

CONDENAR, de forma solidária, as empresas reclamadas a pagar à parte 

reclamante, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); e 3) 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil. 4) DETERMINAR que a parte autora 

informe, em 5 dias úteis a contar da intimação, endereço onde encontra-se 

o produto, bem como melhores horários para que possa a embargante 

fazer o recolhimento do mesmo, o qual deverá ser realizado no prazo de 

30 dias a contar da intimação do endereço. Ultrapassado tal prazo sem 

que tenha havido o recolhimento do produto, pode a parte autora dar o 

destino que achar conveniente à lavadora.” Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Sorriso/MT, 10 de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza 

Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005687-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LUCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005687-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDINEI LUCINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

embargos de declaração opostos por CLAUDINEI LUCINI contra sentença 

dos autos. O cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no 

artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, 

de 2015) . O Código Civil, por sua vez, assim trata dos embargos 

declaratórios: 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; Alega o embargante 

que houve contradição na sentença, ao não fixar indenização por danos 

morais alegando não ter havido inscrição indevida no SPC, pois há prova 

nos autos da inscrição indevida realizada. Verifico que de fato ocorreu um 

erro material na sentença, pois há comprovação de que houve inscrição 

do nome do autor no cadastro de inadimplentes em virtude do débito 

discutido no processo, o qual foi considerado indevido. 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 

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$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 
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credor. 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 pelo ACOLHIMENTO dos 

Embargos de Declaração, dando-lhes parcial procedência, apenas para 

retificar o dispositivo da sentença, o qual passará a ser assim redigido: 

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para efeito 

de declarar a inexistência do débito impugnado, objeto da notificação 

constante no Id. 10599275, condenando a requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis 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).” Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Sorriso/MT, 10 de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza 

Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.
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Processo Número: 1006787-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO GOMES PECANHA (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006787-32.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ONILDO GOMES PECANHA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Narra a parte 

autora, ONILDO GOMES PEÇANHA, que vem sofrendo cobranças 

indevidas por parte da empresa reclamada. Diz que desconhece todos os 

débitos cobrados pela empresa ré, com relação ao contrato 170116312 no 

valor de R$84,30. 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 insurge-se contra o comprovante de endereço juntado com a 

inicial. No mérito, 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 

televenda, de modo que não há contrato escrito. 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. 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. 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 

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 
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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 170116312 

no valor de R$84,30, 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, 12 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006792-54.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA LEDA DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Narra a parte 

autora, MARIA LEDA DA SILVA, que vem sofrendo cobranças indevidas 

por parte da empresa reclamada. Diz que desconhece todos os débitos 

cobrados pela empresa ré, com relação ao contrato 127599399 no valor 

de R$155,20 e contrato 131463663 no valor de R$141,63. 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 contesta afirmando 

ter havido regular contratação e notória prestação de serviços, dizendo 

que a cobrança do débito trata-se de exercício regular de direito. Afirma 

que houve pagamento de faturas que cessaram sem explicação. Aduz 

inexistir contrato físico, por ter a contratação se dado por meio de 

televenda. Pede a quebra de sigilo bancário e telefônico da autora a fim de 

comprovar a contratação realizada. Pugna pela aplicação da súmula 385 

do STJ. 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. 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, sendo de fácil alteração os dados ali inseridos pela própria 

reclamada. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Ainda, a quebra 

do sigilo bancário e 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. Vale ressaltar, ainda, 

que alega a requerida que houve a contratação de um plano de TV por 

assinatura, de modo que seria fácil à mesma colher a assinatura da 

contratante em uma ordem de instalação ou contrato físico, o que não fez. 

Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outras inscrições preexistentes no SERASA, efetuadas por Banco 

Bradesco. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 
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RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à 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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito com relação ao contrato 127599399 no valor de R$155,20 e 

contrato 131463663 no valor de R$141,63, determinando a baixa definitiva 

do nome da autora dos cadastros restritivos. 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, 12 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010688-20.2016.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDA GONCALVES 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em que relata a parte autora, RAIMUNDA 

GONÇALVES SANTOS, que teve ciência que seu nome foi incluído nos 

órgãos de restrição ao crédito por dívida no valor de R$182,35, em relação 

ao contrato nº 143735160. Refere desconhecer o valor. Afirma que tentou 

resolução administrativa (menciona protocolos). Diz desconhecer o valor, 

visto que o plano inicialmente contratado era de R$59,90 mensais. Requer 

seja compelida a requerida a trazer aos autos o contrato firmado que 

originou a inscrição. Requer: a) a declaração de inexigibilidade da dívida; 

b) o cancelamento do contrato em apreço, c) a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais; A requerida contesta 

alegando, inicialmente a inépcia da petição inicial por faltar comprovante de 

endereço em nome da parte autora. No mérito, discorre acerca da 

regularidade das cobranças, dizendo ter havido regular contratação e 

notória prestação de serviços. Afirma que houve pagamentos, o que por 

si só prova a contratação e que houve o cancelamento por inadimplência. 

Diz que a inscrição realizada trata-se de exercício regular de direito. Aduz 

que o plano contratado, diz respeito a TV por assinatura, tendo sido 

contratado em 2012. Aduz que houve contato da autora afirmando que 

regularizaria os débitos em aberto . Diz que a inscrição representa a soma 

dos valores devidos nos meses de outubro e novembro de 2014. Não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 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. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) 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 que a TV 

por assinatura foi contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. 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. Como referido na petição inicial, a parte autora 

não nega a contratação, mas apenas insurge-se quanto ao valor cobrado, 

dizendo que esse era de R$59,90 mensais. Pelo demonstrativo de débitos 

juntados pela requerida, verifico que ao longo dos anos de contratação os 

valores cobrados mensalmente foram variáveis, sendo que em apenas 2 

meses o valor cobrado foi o citado na petição inicial, tendo havido 

pagamento das faturas até junho de 2014, quando cessaram sem 

explicação. A variação pode ser devido a contratação de serviços 

adicionais, bem como reajustes periódicos nos valores dos pacotes e 

multas e juros por atraso no pagamento. Ainda, o valor da inscrição foi 

suficientemente provado, tratando-se da soma dos valores devidos nos 

meses de outubro e novembro de 2014 (R$97,08 e R$84,37), dos quais 
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não houve comprovação de pagamento pela parte autora. Assim, não 

verifico existir legalidade no valor cobrado e na consequente inscrição, de 

modo que julgo improcedente a demanda. 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, trazendo apenas telas de sistema geradas unilateralmente, o 

que conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de 

legitimidade. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da ação declaratória. 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. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006366-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI LUCIA DEMKOSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 Processo: 

1006366-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLI LUCIA DEMKOSKI 

REQUERIDO: OI S.A RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação em que refere a parte autora, MARLI 

LUCIA DEMKOSKI, que possui plano telefônico com a requerida há mais de 

15 anos. No dia 09/03/2017 um funcionário da reclamada entrou em 

contato para efetuar a troca do plano, quando ficou estabelecido telefone 

fixo com ligações locais para fora do Estado ilimitadas, identificador de 

chamadas e 1 MB de internet pelo valor de R$109,00 (protocolo 

201749923384). Diz que entretanto nenhuma fatura veio com o valor 

combinado. Afirma que a ligações que eram para ser ilimitadas foram 

cobradas à parte. Refere que ligou para a reclamada para resolver a 

situação (protocolo 201748749775-1) e ficou estabelecido um novo plano 

com telefone fixo com ligações locais e para fora do Estado ilimitadas, 

identificador de chamadas e 1 MB de internet pelo valor de R$128,70, 

porém, esse novo valor também não foi cumprido. Requer a restituição dos 

valores pagos indevidamente, a condenação da requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 e o envio das 

próximas faturas no valor contratado de R$128,70. Foi deferida a inversão 

do ônus probatório e indeferida a tutela de urgência. A requerida contesta 

afirmando que a regularidade das cobranças, dizendo que o autor utilizou 

serviços além de sua franquia. Diz inexistir dano moral indenizável e que 

todo serviço foi cobrado e prestado de acordo com o contratado. 

Importante frisar que trata-se de relação de consumo, pois os sujeitos da 

relação são o fornecedor de serviços e o consumidor (artigo 3o do CDC), 

de modo que inverteu-se o ônus da prova. Em primeiro lugar, vislumbro 

que conforme afirmou a autora o valor do plano controle contratado foi de 

R$128,70 mensais. A requerida nada falou acerca do valor contratado, 

limitando-se a reforçar que os valores cobrados estão corretos, pois 

houve utilização acima do contratado, sem também provar nada acerca 

disso. A requerente menciona dois protocolos de atendimento onde houve 

negociação acerca dos valores contratados, sendo que a requerida 

poderia ter juntado os áudios ou transcrição dos mesmos, o que não fez. 

Assim, tenho por considerar como valor do pacote mensal Oi fixo + Oi 

velox o valor referido pela mesma, de R$128,70. Ademais, sequer houve 

demonstração de uso dos serviços acima da franquia. Em análise às 

faturas juntadas com a inicial, verifico que houve cobrança dos valores 

dos pacotes fixos em valor superior ao contratado, de modo que devem 

os mesmos ser readequados, sob pena de multa de R$200,00 por fatura 

emitida em desacordo com a determinação. Assim, ilegais os valores 

cobrados a título acima do valor de R$128,70 de modo que faz jus o autor 

à devolução, em dobro, do valor indevidamente pago, nos termos do artigo 

42, §único do Código de Defesa do Consumidor. Devem ser levados em 

conta os pagamentos comprovados pela parte autora, cujos 

comprovantes de pagamento constam nos autos. Assim, como não há 

comprovação de pagamento de nenhuma fatura, improcede o pedido de 

restituição. Ainda que assim não fosse, no que tange ao pedido de 

restituição dos valores pagos indevidamente, não restou especificado na 

petição inicial qual seria tal valor, e, como cediço, em sede de Juizado 

Especial, não cabe pedido ilíquido, conforme entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: RECURSOS CÍVEIS 

INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA - COBRANÇA DE 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO E DESÍDIA NA ALTERAÇÃO DE PLANO DE 

ASSINATURA BÁSICA SOLICITADA PELO CONSUMIDOR - PAGAMENTO A 

MAIOR - RESTITUIÇÃO APENAS DO VALOR QUE FOI DEVIDAMENTE 

IDENTIFICADO PELOS RECLAMANTES EM VIRTUDE DA PROIBIÇÃO DE 

CONDENAÇÃO DE QUANTIA ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO - 

TRANSTORNOS E INSATISFAÇÃO QUE EXTRAPOLAM OS MEROS 

DISSABORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO 

INTERPOSTO PELOS RECLAMANTES PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA DESPROVIDO. A responsabilidade 

civil do fornecedor é objetiva, pois que a sua condição de prestadora de 

serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço 

prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e 

boa-fé objetiva para com o consumidor. Desídia da operadora que cobrou 

por serviço não convencionado e não realizou a alteração do plano de 

assinatura básica solicitada pelos autores. Ausência de elementos hábeis 

de desconstituir, ante a inversão do ônus da prova, o alegado e os 

documentos colacionados pelos autores. À luz do que estatui o § único do 

art. 38 da Lei n. 9099/95, não é possível proferir sentença determinando o 

pagamento, em dobro, da quantia referente à diferença do plano cobrado 

e o plano solicitado, se o pedido não vem acompanhado dos cálculos 

matemáticos para esclarecer o exato quantum pleiteado. Configuração do 

dano moral decorrente da má prestação dos serviços, bem como dos 

transtornos, frustração e insatisfação do cliente, não necessitando da 

prova, em razão do seu caráter in re ipsa. Fixação de valor razoável, em 

consonância com os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela 

doutrina. (RI 4821/2010, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 11/02/2011, Publicado no DJE 11/03/2011). No que 

se refere aos danos morais entendo que a simples cobrança indevida, não 

dá ensejo à sua ocorrência, na atual esteira da jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO NÃO 

CONTRATADO. "COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2". 

COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. DANOS 

MORAIS NÃO OCORRENTES. Na presente ação restou constatado que o 

serviço não foi solicitado pela parte autora, portanto, indevida é a sua 

cobrança. Entretanto, observa-se que a demandante não juntou aos autos 

os comprovantes de pagamentos das faturas em que o serviço não 

contratado é cobrado, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 

333, I, do CPC. Pois, para fins de devolução de valores cobrados 

indevidamente é necessário que o consumidor comprove o seus 

respectivos desembolsos. Contudo, diante da impossibilidade de 

afastamento da restituição em dobro dos valores cobrados pelo serviço 

não solicitado (fls. 11/15), sob pena de "reformatio in pejus", não se 

mostra possível a reforma da decisão, neste aspecto. Sendo assim, o 

valor a ser devolvido pela ré ao autor perfaz R$198,30, já calculado em 

dobro, conforme determinado em sentença. Quanto aos danos morais, 

tenho-os como não configurados, pois não verifico nos autos a ocorrência 

de ofensa por parte da ré aos atributos personalíssimos do demandante, 

nem mesmo algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a 

pretendida indenização por danos morais. Embora, não se negue 

emanarem aborrecimentos em decorrência de cobranças indevidas, o 

autor não aponta terem decorrido maiores conseqüências, que não o mero 

dissabor da vida cotidiana, tratando-se a situação vivenciada pelo 

demandante de inconvenientes normais e inerentes à espécie, os quais 

não passíveis de indenização por dano à esfera pessoal. Sentença que 

merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, 

consoante o disposto no art. 46 da Lei 9099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004735759, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014). (grifo 
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meu). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE 

PLANO MENSAL SEM A ANUENCIA DO AUTOR. AÇÃO DECLARATORIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. (...) Quanto ao pedido de danos morais, o autor 

alega genericamente em recurso ter sofrido tal dano, o qual não vislumbro 

no presente caso. Com relação a alegada inscrição negativa o 

demandante não juntou aos autos documentos que comprovassem tal 

fato. Ademais, ante a inadimplência do consumidor eventual negativação 

seria devida, tratando-se de um exercício de direito da operadora. Assim, 

tem-se que a circunstância não enseja a possibilidade de caracterização 

do dano moral, na medida em que se trata de mero descumprimento 

contratual. Além disso, não verifico nos autos a ocorrência de ofensa por 

parte da ré aos atributos personalíssimos da demandante, nem mesmo 

algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a pretendida 

indenização por danos morais. No caso, tem-se que a situação vivenciada 

pela requerente não ultrapassa de mero dissabor da vida cotidiana, o qual 

não é passível de indenização. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004761961, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014) (grifo meu). O fato 

em liça constitui mero dissabor e não acarreta abalo psicológico a ensejar 

dano moral. Trata-se de uma situação desagradável, mas não passa 

disso, não foge da normalidade, do corriqueiro, tendo a situação retornado 

ao status quo ante com a procedência do pedido de repetição em dobro do 

indébito. Por consequente, na esteira dos precedentes acima citados, o 

mero descumprimento contratual não enseja a reparação por dano moral, 

já que inocorrente qualquer afronta a direito de personalidade. Nesse 

sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84): “Dissemos 

linhas atrás que dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do 

que agressão à dignidade da pessoa humana. Que conseqüências podem 

ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano 

moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para 

configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são 

conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma 

agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser 

considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à 

dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos por si só não acarreta 

dano moral. Para que este seja configurado é necessária a prova da 

existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause abalo 

psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se vislumbra 

tal situação. A requerente não trouxe aos autos nenhuma prova no 

sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude das cobranças 

indevidas. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para determinar que a requerida deixe de 

cobrar do autor valores superiores a R$128,70 com relação ao pacote Oi 

Fixo+OiVelox, condenado-a ao pagamento de R$200,00 por fatura emitida 

em desacordo com essa determinação após a intimação da presente 

sentença. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 

da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 10 

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, 12 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000075-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANE FALINSKI STEDILE 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Narra a parte autora, JULIANE FALINSKI 

STEDILE, que recebeu uma ligação da reclamada que oferecia uma plano 

de TV por assinatura e que após ouvir a proposta realizou o pedido. Aduz 

que, entretanto, arrependeu-se da contratação, tendo ligado no dia 

seguinte à mesma para solicitar o cancelamento. A atendente informou 

que o plano seria cancelado em 5 dias úteis. passado tal prazo, ligou no 

call center para saber do cancelamento, quando a atendente falou que 

não tinha sido estornado o valor e teria que fazer o pagamento para evitar 

que seu nome fosse negativado. Diz que como não utilizou o serviço falou 

que não iria pagar. Diz que ligou para a Oi móvel, onde já possuía um 

pacote de internet, questionou acerca do cancelamento do plano de TV, e 

foi informada que havia sido cancelado com sucesso, sem qualquer 

débito. Desconfiada por ter ouvido duas respostas diferentes, ligou para a 

requerida pela terceira vez, para ver se havia dado certo o cancelamento 

sem débitos, quando a atendente leu seu nome e perguntou se o 

sobrenome era mesmo aquele que estava no cadastro: Juliane Caloteira 

Stédile. Diz que muito envergonhada com a situação pediu para falar com 

o supervisor, o qual disse que iria corrigir o nome e cancelar a cobrança. 

Diz que certo dia ao abrir um cadastro no comércio deparou-se com tal 

nome humilhante e vexatório em uma fatura da Oi móvel. Requer a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de 

R$37.840,00. A requerida apresenta telas que provam a contratação e o 

cancelamento dos serviços. Diz que a tela do faturamento não demonstra 

a emissão de fatura com patronímico errado. Diz que a parte autora não 

informa nenhum número de protocolo em que tenha tentado corrigir o nome 

junto ao cadastro da requerida. Pugna pela improcedência da demanda. 

Ao contrário do que diz a ré os fatos estão bem narrados e a prova é 

clara sobre os acontecimentos, visto que a autora junta fatura onde 

consta expressamente o nome "Juliane Caloteira Stédile". É inequívoco que 

a conduta da empresa ré – consistente no envio de fatura com adjetivo 

pejorativo grafado ao invés do nome da consumidora – causou ofensa ao 

patrimônio moral da autora, tanto por expô-la perante terceiros que 

porventura tiveram acesso a fatura mencionada, quanto por ter conteúdo 

nitidamente depreciativo. Violando, assim, o disposto no art. 5º, incisos V 

e X da Constituição da República e os artigos 186 e 927 do Código Civil. A 

grafia está na frente da correspondência, de modo que não há que se 

falar em ser inviolável a mesma, pois qualquer pessoa que pegasse a 

fatura em mãos veria o nome lá grafado. Do mesmo modo, não se poderia 

exigir da autora que tentasse entrar em contato para corrigir o nome, pois 

considero que o mesmo nunca deveria ter sido desse modo modificado e 

também com a emissão da fatura o mesmo já estava configurado. 

Ademais, consigna-se que a responsabilidade discutida nos autos tem 

natureza objetiva, portanto prescinde da análise de culpa do preposto da 

empresa ré. É dizer, do ato ilícito praticado por preposto da empresa ré 

(com ou sem culpa), que causou dano ao patrimônio personalíssimo da 

autora, origina-se o dever de compensar in casu. Assim, é indiferente 

para a análise da responsabilidade da empresa ré discutir se o dano 

decorreu de erro de digitação ou originou-se de conduta dolosa. Portanto, 

considerando ser a ré responsável pelas ofensas que denegriram a 

imagem da autora, mormente porque a ela competia o dever de vigilância 

pelos atos praticados por seus prepostos, é necessário que os danos 

advindos desta negligência sejam devidamente reparados. Quanto à 

fixação do quantum, a verba compensatória deve atentar para a condição 

econômica da autora e da ré, o grau de culpa, a extensão do dano e a 

finalidade da sanção reparatória, e, principalmente, a reprovabilidade da 
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conduta da parte ofensora. Desse modo, pela ofensa perpetrada pela ré, 

considerando-se todas as circunstâncias do caso, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente o caráter pedagógico 

da condenação, a vedação ao enriquecimento de uma parte em detrimento 

do empobrecimento de outra, as condições econômico-financeiras das 

partes, entende-se que o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais a ser pago pela ré é justo. Ante o exposto, com fundamento 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial para condenar a ré ao pagamento ao autor do 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, pela conduta 

ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso – data do envio da fatura (Súmula 54 – STJ), e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – 

STJ). Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por 

consequência, opino por julgar extinto o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Sorriso/MT, 10 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, 12 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005155-68.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JESSICA PATRICIA ELZER 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, JÉSSICA 

PATRÍCIA ELZER, que não adquiriu produtos pela internet, não contratou e 

não realizou compras com a requerida, não possuindo qualquer relação 

jurídica com a mesma. Refere, entretanto, que vem sofrendo cobranças 

indevidas, e que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito no valor de R$210,35 em relação ao contrato 0210430057. Diz 

que a inscrição é abusiva, indevida e ilegal. Requer: a) a exclusão 

definitiva do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito; b) condenação 

por danos morais no valor de R$15.000,00. A requerida, sustenta, 

preliminarmente inépcia da petição inicial por inexistir comprovante de 

endereço em nome da parte autora. No mérito, afirma ter havido regular 

contratação e notória prestação de serviços. Diz que as cobranças 

tratam-se de exercício regular de direito, sendo legítima a cobrança do 

débito. Discorre acerca da aceitação das telas sistêmicas como meio de 

prova. Argumenta acerca da ausência de dano moral. Primeiramente, 

refuto a preliminar de inépcia da petição inicial, pois o artigo 319 do NCPC 

não traz como requisito indispensável a juntada de comprovante de 

endereço. Não vislumbro, ainda no caso nenhuma situação 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. 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. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se houve 

fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, 

que possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue 

evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que 

mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 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 
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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 

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 de ser a primeira inscrição, 

possui a parte autora inúmeras outras inscrições posteriores, não sendo 

seu nome 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 de débito no 

valor de R$210,35 em relação ao contrato 0210430057, 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, 11 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, 12 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000763-85.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLENE VERNE DE 

OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME REQUERIDO: TATIANE JOICE DE JESUS 

SILVA 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 do processo, 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, 11 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, 12 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002488-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ELOISA DE ABREU MARCHIORO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA NORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002488-46.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTIANE ELOISA DE ABREU 

MARCHIORO - ME REQUERIDO: SUZANA NORA Vistos, etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da 

análise atenta dos autos verifico que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. “Ex 

positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado pelas partes para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe 

o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Sorriso/MT, 11 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, 12 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ NARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE JESUS SANTOS - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001312-95.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDO LUIZ NARDI 

REQUERIDO: ANDRE LUIZ DE JESUS SANTOS - EPP I - Considerando que 

este feito tramita há mais de 01 (um) ano sem notícias de bens 

penhoráveis, já não há assim razão para o prosseguimento de sua 

tramitação, pois a não-satisfação do direito da parte decorre de causas 
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estranhas à atuação do Poder Judiciário. II - Isso posto, JULGO EXTINTO 

este feito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. III - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. IV - Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006328-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAYNA LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006328-30.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JANAYNA LIMA COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, JANAYNA 

LIMA COSTA, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da 

empresa reclamada. Diz que desconhece todos os débitos cobrados pela 

empresa ré, com relação ao contrato 0292521173 no valor de R$145,69. 

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 sustenta, 

preliminarmente, falsidade da assinatura oposta na procuração. Sustenta 

inépcia da petição inicial por não estar o comprovante de endereço no 

nome da parte autora. No mérito, pugna pela improcedência da demanda, 

alegando exercício regular de direito. Diz que a parte autora aderiu aos 

serviços, tendo realizado pagamentos dos serviços que utilizava, os quais 

cessaram sem explicação. Relata que não há contrato escrito pois a parte 

inicialmente comprou um chip pré-pago vindo posteriormente a migrá-lo 

para controle/pós. Discorre acerca da aceitação das telas sistêmicas 

como meio de prova. 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. Quanto à 

divergência da assinatura, a parte autora atendeu intimação e compareceu 

em juízo informando que a assinatura na procuração é sua e que a 

mudança na mesma em relação ao seu documento deve-se ao fato do 

passar do tempo e também por ter assinado rapidamente a mesma. 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. 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 

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 
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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$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. 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 0292521173 no valor de R$145,69, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis 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, 11 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, 12 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001424-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA MARIA ANTONIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Já decorrido o prazo postulado no id. 

12844881, e considerando que embora intimada, a parte reclamante não 

regularizou o vício sanável constatado (Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. II 

- Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, 

do NCPC, deixo de analisar o mérito. III - Sem custas. IV - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001428-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA MARIA ANTONIO 

REQUERIDO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA I - 

Já decorrido o prazo postulado no id. 13334518, e considerando que 

embora intimada, a parte reclamante não regularizou o vício sanável 

constatado (Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do 

NCPC, deixo de analisar o mérito. III - Sem custas. IV - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 11 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.: 173774 Nr: 5541-18.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLEILTON DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REDUCANDO DR. ANTONIO LENOAR 

MARTINS, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SE MANIFESTE 

ACERCA DO CALCULO DE PENA DE 64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 190646 Nr: 4496-42.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Intimação do advogado do reeducando Dr. CARLOS ALBERTO KOCH para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do cálculo de pena 

de fl. 128.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144815 Nr: 1303-87.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO CASSEP DE CARVALHO, 

JEAN BERTINOTTI MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar à fl. 62/63 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 17 

de agosto de 2017, às 17:30 horas.

Intime-se o acusado e o Ilustre Defensor Público.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 05/07 e fl. 

62/63. Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que 
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não residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 174121 Nr: 5707-50.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVALDO PEREIRA DE SOUZA, PAULO 

CESAR DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Certifico e dou fé que, ultrapassado o tempo para apresentação de 

defesa pelo réu, bem alguns dias com expedientes suspensos, devido a 

copa do mundo, nesta data, remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa 

do réu, via DJE, a fim de apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 128018 Nr: 4207-17.2015.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, NGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13076, ANA JULIA FERREIRA BOFF - OAB:11894/MT, 

Willian Pablo Carboni da Silva - OAB:19326/MT

 Vistos etc.

Dispensado o relatório, por analogia ao disposto no artigo 81, §3º Lei 

9.099/95.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, e diante da manifestação da vítima na fl. 82 autos em apenso, 

acompanho o parecer ministerial de fl. 56 como razão de decidir, e 

EXTINGO O FEITO, sem a resolução de seu mérito, na forma do art. 485, 

inciso VI do Código de Processo Civil e como consequência, DETERMINO A 

CESSAÇÃO dos efeitos das medidas protetivas anteriormente concedidas.

Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas na 

distribuição.

Cumpra-se. Publique-se

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44834 Nr: 1776-54.2008.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON ADRIANO NOVAK DE 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ FRANCISCO 

DE AZEVEDO PONTES, para devolução dos autos nº 

1776-54.2008.811.0040, Protocolo 44834, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178651 Nr: 8249-41.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELE DE MELO 

BAISE BARTH, para devolução dos autos nº 8249-41.2017.811.0040, 

Protocolo 178651, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172088 Nr: 4637-95.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, ACDMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELE DE MELO 

BAISE BARTH, para devolução dos autos nº 4637-95.2017.811.0040, 

Protocolo 172088, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 144815 Nr: 1303-87.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO CASSEP DE CARVALHO, 

JEAN BERTINOTTI MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 22/08/2018, com início às 14h30min, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 144815 Nr: 1303-87.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO CASSEP DE CARVALHO, 

JEAN BERTINOTTI MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Processo: 1303-87.2016.811.0040 (código 144815)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e JECRIM em virtude 

da atuação de um único membro do MPE, redesigno a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 16/02/2017, às 15:30min para o dia 

22/08/2018, às 14:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 20 de outubro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 051/2018-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;

CONSIDERANDO que na Portaria nº 041/2018/DF exonerou Ricardo 

Oliveira Lima, a partir de 02 de julho de 2018;

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 041/2018/DF para fazer constar a EXONERAÇÃO 

do servidor RICARDO OLIVEIRA LIMA, do cargo em comissão de 

Assessor de Gabinete I, PDA-CNE-VII, lotado no Gabinete da 1ª Vara 

Criminal desta comarca, a partir do dia 03 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, 12 de julho de 2018.

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Decisão

Autos n. 1697-78.2018.811.0055 (Código: 270657)Vistos.Trata-se de 

pedido de licença prêmio formulado pela Servidora Marcia Adriana Padilha, 

matrícula 1.171 relativo ao quinquênio 28/04/2011 a 28/04/2016.A fl. 06, 

consta informação da Central de Administração da comarca de Barra do 

Bugres que a servidora não infringiu com o disposto no art. 110 da Lei 

Complementar 04/90.

É o relatório. Decido. Cumpridos os requisitos legais, consoante disposição 

expressa no artigo 109 e seguintes da Lei Complementar nº 04/90, bem 

como considerando a informação prestada pela Coordenadoria 

Administrativa da comarca de Barra do Bugres DEFIRO a concessão da 

Licença Prêmio, requerida pela Servidora MARCIA ADRIANA PADILHA, 

referente ao quinquênio de 28/04/2011 a 28/04/2016, condicionando seu 

u s u f r u t o  a o  d i s p o s t o  n o  a r t .  1 1 1  d a  s u p r a c i t a d a 

Lei.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tangará 

da Serra, 10 de julho de 2018.FLÁVIO MALDONADO DE BARROS Juiz de 

Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278842 Nr: 8114-47.2018.811.0055

 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: ADEMILSON DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 Vistos.

O termo de sessão de conciliação de fl. 40 dá conta que as partes 

compuseram amigavelmente. No entanto, a parte autora é assistida pela 

DPE que não participou da aludida avença.

Logo, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para manifestar acerca do 

avençado entre as partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 117634 Nr: 7662-52.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por WILSON ANTONIO PEREIRA em face de 

ITAÚ SEGUROS S/A, qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 256).

Determinada a intimação pessoal da parte autora, sob pena de extinção, 

não foi possível proceder a intimação, conforme certidão de fl. 258.

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, condenação 

essa SUSPENSA na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153652 Nr: 2314-14.2013.811.0055

 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: ROBERTO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT, SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT 

Nº 6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 11210-A

 (...) Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) DETERMINO que 

20% do valor depositado às fls. 1.365/1.378 dos Autos n. 

1374-73.2018.811.0055 (Código Apolo n. 270294), onde tramitam os 

embargos de terceiro ajuizados por Agropecuária Água Azul Ltda. em 

face de Alexandre Augustin, seja repassado à parte autora, como forma 

de pagamento de 11.250,999 sacas de soja. II-) DETERMINO a expedição 

de carta precatória para que seja autorizado o repasse à parte autora de 

18.909,001 sacas de soja das que ainda se encontram depositadas nos 

armazéns. III-) Como se trata de medida satisfativa, seguindo, no mínimo, 

por interpretação, o Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CNJ, 

AGUARDE-SE o prazo de 02 dias úteis após o decurso do prazo para 

apresentar recurso sobre a vertente decisão, sendo que, após tal prazo, 

a Secretaria de Vara deverá certificar acerca da apresentação de 

recurso e, se apresentado, se fora deferido efeito suspensivo. Se não 

apresentado ou não tiver sido deferido efeito suspensivo, CUMPRA-SE a 

vertente decisão. IV-) Caso as partes não discordem da vertente decisão, 

para que possa ser cumprida em prazo mais expedito, bastará que 

informem formalmente nos autos a anuência. Nessa hipótese de os 

envolvidos apresentarem anuência, o que deverá ser devidamente 

certificado, CUMPRA-SE, então, a decisão ora lançada. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278743 Nr: 8038-23.2018.811.0055

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

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO GALLI & GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:9143, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084

 Vistos.

De início, MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

REMETAM-SE as informações em anexo ao D. Relatora.

 No mais, ENCAMINHEM-SE os autos ao MPE para manifestar nos termos 

da certidão de fl. 395.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270294 Nr: 1374-73.2018.811.0055

 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: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT Nº 6177, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681e 11210-A

 Vistos.

A decisão de fls. 1.142/1.142-verso definiu que, se não houvesse 

consenso, a soja deveria ser removida para o armazém mais próximo, às 

custas da parte embargante, tal qual assinalou o prazo de 15 dias para 

manifestar acerca do cumprimento da decisão de fls. 1.094/1.096, 

mormente se a soja fora vendida e o destino do valor arrecadado com a 

venda em questão.

Dentro desse contexto, em razão do dissenso das partes acerca da 

venda da soja, como se vê às fls. 1.345/1.348 e às fls. 1.352/1.354, fora 

cumprida a decisão judicial, deprecando-se a remoção da soja (fl. 1.355).

Noutro passo, a parte embargada, na petição de fls. 1.345/1.348, pede a 

redução do prazo para o cumprimento da ordem e a fixação de 

multa-diária.

Em relação a tal pleito, em primeiro plano, a definição do prazo já havia 

sido realizada na decisão de fls. 1.142/1.142-verso, não se deparando 

com qualquer fundamento fático e jurídico que fizesse alterar o prazo. 

Afinal, o prazo em si não implicaria perigo de perecimento do objeto da 

tutela.

 Depois, perdeu objeto o pleito por conta do depósito de fls. 1.365/1.378.

O que reclama os autos é o exercício do contraditório pela parte 

embargada tanto em relação ao aludido depósito como em relação ao pleito 

de fls. 1.352/1.354, pelo qual a parte embargante pede, em outras 

palavras, a transferência da gestão do produto para o seu nome, com a 

possibilidade, inclusive, de venda do produto e posterior depósito em 

Juízo.

Posto isso, com os fundamentos retro, ADOTO as seguintes providências:

I-) INDEFIRO o pleito de fls. 1.345/1.348, mormente pelo que já havia sido 

decidido às fls. 1.142/1.142-verso.

II-) INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre as petições de fls. 1.352/1.354 e de fls. 1.365/1.378.

III-) SOLICITE-SE informação sobre o cumprimento da carta precatória de fl. 

1.355.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158629 Nr: 7225-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FABIANO RIBEIRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 531/532, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para exercer o contraditório, no 

prazo de cinco dias, manifestando acerca da petição de fls. 535/540.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173327 Nr: 14997-49.2014.811.0055

 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: VAJIULLAH KAFFASHI FOTO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos. DEFIRO o prazo de 05 dias para juntada de substabelecimento e 

carta de preposição. HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha 

Adalbeni Paulo da Silva. DEPREQUE-SE a oitiva da testemunha arrolada à 

fl. 315. Com o retorno da carta precatória, INTIMEM-SE as partes para 

apresentarem as razões finais no prazo sucessivo de 15 dias, a começar 

pela parte autora. 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.: 24987 Nr: 865-36.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA GOMES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RUY 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141263 Nr: 594-46.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUIMAR PEREIRA DOS SANTOS, HITLER SANSÃO 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVALINO ANUNCIAÇAO RODRIGUES DE 

PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, 

RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos.

EXPEÇA-SE novo mandado, como requerido às fls. 210/210-verso, nos 

termos do ato judicial de fls. 189/190.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179182 Nr: 21245-31.2014.811.0055

 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): J.M. PEREIRA E CIA LTDA ME, JOEL MARCOS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 Vistos.

Diante do pleito de fls. 90/91, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, apresentar o valor atualizado do débito, com o decote do valor 

já levantado em seu favor (fl. 77), haja vista que não se depara com o 

aludido decote no cálculo de fls. 91-verso/92.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273704 Nr: 4037-92.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NETO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO 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: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065

 Ante o exposto, ACOLHO em parte a pretensão deduzida na inicial, para 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte demandante, 

razão por que CONFIRMO a liminar deferida às fls. 19/20 e DECLARO a 

ilegalidade da manutenção da restrição de crédito inserida pela parte 

demandada em nome da parte autora.Considerando que houve a 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, 

rateadas igualmente entre as partes, contudo, condenação essa 

suspensa com relação à parte autora, na forma do § 3º do art. 98 do 

CPC.JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112306 Nr: 2519-82.2009.811.0055

 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): ADELAR JOSÉ HORN, TARCISIO HORN, CELIA 

JONER HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:OAB/MT 5.380, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, 

JULIERME ROMERO - OAB:6.240, LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT, TAIRO DOMINGOS 

DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da petição de fl. 554, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados dos executados para vista dos autos pelo prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281235 Nr: 10021-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE CICERA DE SOUZA DA SILVA, ANANIAS 

CARLOS DA SILVA, JOSE CEVERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ANANIAS CARLOS DA SILVA e JOSÉ CEVERO DA SILVA, devidamente 

qualificados nos autos, apresentam acordo extrajudicial, pugnando pela 

homologação.

 Juntaram os documentos de fls. 06/08.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Estando presentes os pressupostos de existência, validade e eficácia, 

sendo certo que as partes transacionaram às fls. 05/05-verso, 

HOMOLOGO o presente acordo por sentença para que surtam os jurídicos 

e legais efeitos. Assim, JULGO EXTINTO o presente feito com fulcro no 

artigo 487, inciso III, item “b”, do CPC.

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais, condenação 

essa suspensa na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita às partes.

No mais, vale dizer que, embora também conste como requerente Odete 

Cícera de Souza da Silva (fl. 04), compulsando os autos, não se vê 

qualquer ligação desta com a presente demanda, já que sequer figura 

como acordante no acordo de fls. 05/05-verso. Posto isso, REMETAM-SE 

os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a capa dos 

autos para que se exclua ODETE CICERA DE SOUZA DA SILVA do polo 

ativo.

P.I.C.

CIÊNCIA à DPE.

Transitada em julgado a sentença, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283468 Nr: 11849-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO GOLIN DOS SANTOS

 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:

 Vistos.

CITE-SE a parte demandada no endereço indicado na inicial para, no prazo 

legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em que 

deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas dos autores.

Sem prejuízo da determinação anterior, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato das contas existentes no 

CPF/nome dos autores.

No mais, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9788 Nr: 82-83.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA, 

TRANSPORTES SABIÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como requerido à fl. 425, SUSPENDO o trâmite processual por 180 (cento 

e oitenta) dias.

Uma vez transcorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente 
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para, no prazo de 15 dias, informar acerca da satisfação de seu crédito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137852 Nr: 8222-23.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE LIMA, ALMEIDA, ROTENBERG E 

BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, JULIANE BARBOZA DOS SANTOS - OAB:223.771/SP, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062 OAB/MT, ROBERTO C. 

SCACCHETTI DE CASTRO - OAB:OAB SP/ 238.294

 Vistos.

A parte executada, às fls. 865/870, sustenta a ausência de sua intimação 

para pagamento espontânea, haja vista que, como indicado à fl. 871, da 

publicação no DJE n. 10211, não constou a sua intimação para pagamento 

espontâneo, sob pena de multa e honorários, na forma do artigo 523 do 

CPC, de modo que não há que se falar em decurso do prazo para 

pagamento.

A parte exequente, às fls. 873/874, em suma, requer a improcedência dos 

pleitos da parte executada.

Pois bem.

Veja-se que, às fls. 860 e 871, é possível verificar que o ato judicial de fls. 

858/859 fora publicado apenas parcialmente.

 Aliás, foram publicados apenas os três últimos parágrafos da aludida 

decisão, de modo que não se vê da aludida publicação a intimação da 

parte executada para promover o pagamento espontâneo do débito, sob 

pena de incidência da multa e honorários, na forma do artigo 523 do CPC.

 Dessa feita, não se pode imputar à parte executada o ônus pela ausência 

de pagamento espontâneo, quando, no despacho publicado no DJE n. 

10211, fora suprimida parte essencial da decisão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – 

PUBLICAÇÃO INCOMPLETA DISPOSITIVO DE SENTENÇA – PREJUÍZO A 

PARTE - NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À PUBLICAÇÃO – 

RESTITUIÇÃO PRAZO – REPUBLICAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE PRAZO – 

RECURSO PROVIDO.

Ocorrendo a publicação da parte dispositiva da sentença incompleta, 

evidente que seja autorizado a devolução do prazo à parte, sob pena de 

cerceamento de defesa.” (TJMT – AI 129932/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016)

Assim, a nulidade dos atos que se seguiram é medida de rigor, pois assim 

impõe o ordenamento jurídico.

Posto isso, ACOLHO o pleito de fls. 865/870 e, via de consequência, 

DETERMINO a nulidade dos atos a partir da decisão de fls. 858/859.

Dessa feita, RENOVE-SE a intimação da parte executada, nos termos da 

certidão de fls. 858/859.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131322 Nr: 1032-09.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA LETICIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO VARZEA GRANDE-MT - OAB:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 209/210, 

diante da informação de baixa dos gravames (fl. 214), impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte exequente para manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243280 Nr: 11364-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO

 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: JOSÉ CAMPELLO TORRES 

NETO - OAB:OAB/RJ 122539, JULIANA RIBEIRO - OAB:OAB/SP 288782

 Vistos.

DEBORA MATIAS DA SILVA, ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de AVISTA S/A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizada a penhora dos valores executados, 

sendo que o alvará fora expedido à fl. 84.

Após, a parte autora fora cientificada acerca do levantamento de valores 

pelo advogado, conforme certidão de fl. 88.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

Custas e honorários nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos 

autos.

Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209545 Nr: 1684-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDONÇA & SILVA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CIOFFI NETTO - 

OAB:204517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

73/73-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 15 

dias, manifestarem acerca da avaliação de fls. 90/94, valendo o silêncio 

como concordância, oportunidade em que a parte exequente deverá 

indicar a forma de expropriação, apresentar a atualização da dívida, bem 

como indicar, se for o caso, leiloeiro público, na forma do artigo 883 do 

CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247749 Nr: 14949-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO ASCARI 

SOARES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para devolução dos autos nº 

14949-85.2017.811.0055, Protocolo 247749, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 
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38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261675 Nr: 26118-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO, ELIANE 

MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:24959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A localização da parte executada, acima de tudo, visa assegurar 

o exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 

Federal e na Justiça Eleitoral.Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do 

CPC, a requisição pelo Juízo de informações sobre o endereço do 

executado nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de 

serviços públicos apresenta-se como pressuposto indispensável para a 

citação editalícia.Assim sendo, as diligências anteriores já serão 

suficientes para expurgar qualquer nesga de nulidade em eventual citação 

por edital. Afinal, se a própria parte negligenciou em manter o endereço 

atualizado nos mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade 

para se insurgir contra as consequências da constatação do paradeiro 

incerto e desconhecido.É lógico que haveria, além dessas, infindáveis 

fontes para pesquisa de endereço, porém, as que ora se lança mão 

mostram-se suficientes.Dessa feita, PROMOVA-SE a citação pessoal dos 

executados e demais atos executórios, nos termos da decisão de fls. 

30/30-verso, nos seguintes endereços: (...)Após, com o resultado das 

diligências, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 55572 Nr: 5106-82.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ACCO, CLARICE TERESINHA ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADAO SAITO, YASUHIRO TANAKA, JUNIOR 

MASANOBU UTIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO LEONARDO FIGUEIRO - 

OAB:14035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCELO 

ZANDONADI - OAB:4266, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 (...) Posto isso, INTIMEM-SE as partes subscritoras da avença para que, 

no prazo de 15 dias, apresentem o acordo original, onde conste a 

chancela original do digno advogado que representa o executado, bem 

como para que o digno advogado da parte exequente apresente 

procuração "ad judicia", onde conste poderes para transigir. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 187387 Nr: 4531-59.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZIMEIRE VIEIRA CAMARGO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

LAVRE-SE o termo de penhora de 50% do imóvel indicado às fls. 

98-verso/100, nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, INTIMANDO-SE as 

partes, com o que a parte executada será nomeada depositária fiel do 

bem.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos 

artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, além daquela mencionada no 

artigo 842 do CPC.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

 Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE a avaliação, 

depósito e demais atos de execução até ultimar a expropriação do bem 

indicado, uma vez que o aludido imóvel está situado no Município e 

Comarca de Cuiabá/MT.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124189 Nr: 3183-79.2010.811.0055

 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: TOSHI TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ACCO, CLARICE TERESINHA 

ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO LEONARDO 

FIGUEIRO - OAB:14035/MT

 Vistos.

Como já consignado à fl. 98, "uma vez que o valor fora penhorado naquela 

demanda e, por isso, será levantado naquele feito", PROMOVA-SE a 

juntada de cópia da petição de fl. 105, nos autos em apenso, cumprindo o 

aludido ato judicial, mormente no que se refere ao levantamento dos 

valores penhorados.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174453 Nr: 16329-51.2014.811.0055

 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: JOSE FIDELIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MAURICIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 

SOUZA - OAB:4.306/MT

 Vistos.

Não obstante a certidão de fl. 108, a certidão de óbito de fl. 92 informa o 

falecimento da parte autora, daí o porquê a suspensão do trâmite 

processual, conforme decisão de fls. 93/95.

Dentro desse contexto, a digna advogada que militava em favor da parte 

autora, antes do seu falecimento, conforme certidões de fls. 97, 100 e 

103, não se manifestou nos autos.

Posto isso, na forma do artigo 313, § 2º, inciso II, do CPC, INTIME-SE, por 

edital, o espólio e sucessores da parte autora para que, no prazo de 15 

dias, manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225664 Nr: 14780-35.2016.811.0055

 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): ANDRE LUIZ DE SOUZA ANASTACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, vê-se que a carta precatória de fl. 68, muito 
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embora tenha sido retirada, como se vê à fl. 74, não fora distribuída (fl. 

78-verso).

Posto isso, INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 83.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 dias, comprovar a 

distribuição da aludida missiva.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225223 Nr: 14456-45.2016.811.0055

 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: ANTONIO PEREIRA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos. Diante do contido às fls. 183/185, INTIME-SE a parte demandada, 

pelo seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, excluir o nome da 

parte autora de seus cadastros/sistemas e de eventual restrição de 

crédito, no que tange ao débito em comento (fatura do mês de março de 

2016, no valor de R$ 1.294,06), conforme sentença de fls. 134/140, nos 

termos da liminar deferida às fls. 67/70, sob pena de multa diária de R$ 

300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 38.160,00, na forma do artigo 

536, § 1º, c/c o artigo 400, parágrafo único, ambos do CPC. Ademais, na 

forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo seu digno 

advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, 

se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser alertada que, 

na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. (...) ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283462 Nr: 11838-59.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGO DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN THANILLA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar a profissão da 

parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281741 Nr: 10429-48.2018.811.0055

 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: VSM, GIZELIA SANTOS DA SILVA MUSSULI, MIRAMAR 

MUSULI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, ALINE DE LIMA ANDRADE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 16 de agosto de 2018, às 

15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 

1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278663 Nr: 7979-35.2018.811.0055

 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: WANDERSON MIRANDA BISOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA MARIA DE OLIVEIRA PELEGRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 16 de agosto de 2018, às 

14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278464 Nr: 7769-81.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO VIEIRA DE QUEIROZ, GISELE 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes, 

DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias, como requerido à fl. 143.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277735 Nr: 7217-19.2018.811.0055

 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: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY DA FONSECA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGEL GARCIA PINHEIRO DA 
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COSTA - OAB:OAB/MT: 20449

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA 

em face de ARY DA FONSECA DA SILVA JUNIOR, ambos qualificados nos 

autos.

Encaminhados os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos, as 

partes realizaram a composição amigável da lide (fl. 74).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram à fl. 74, não restando alternativa 

senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado à fl. 74, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

advogados.

Sem custas, na forma do § 3º do art. 90 do CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272502 Nr: 3046-19.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISE FELIPPIN CHRYSOSTHEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 127 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271573 Nr: 2405-31.2018.811.0055

 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: MCAT, VANUZA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a apresentação de novo endereço para citação do 

demandado, REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 16 de agosto 

de 2018, às 15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos desta Comarca.

CITE-SE a parte demandada, observando o endereço indicado à fl. 45 e 

INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203866 Nr: 17794-61.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará do valor depositado à fl. 254/254-verso em favor da 

parte autora, observando-se a conta bancária indicada à fl. 243, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276421 Nr: 6043-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVALDO SERVICOS E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 26, DEFIRO o prazo de 60 (sessenta) dias 

para que a parte autora comprove a mora do devedor, como determinado 

às fls. 23/23-verso.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7085 Nr: 1026-90.1997.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBÉRICO ALVES JÚNIOR, VALTER CAETANO 

LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/SP: 211.648

 Vistos.

Não obstante o pleito de fls. 868/869, a verdade é que, como se extrai dos 

extratos a seguir juntados, o valor que se encontra depositado na conta 

única vinculado ao vertente feito é o saldo remanescente do valor 

depositado pelo Banco executado para pagamento da condenação em 

favor da parte exequente. Logo, tal montante deve ser levantado em favor 

da parte exequente, exatamente como se deu às fls. 767/777.

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

indicar conta bancária para levantamento do saldo remanescente 

depositado na conta única, mormente porque o débito principal fora 

depositado em duas contas distintas.

Após, com a indicação da conta bancária, EXPEÇA-SE alvará em favor da 

parte exequente, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC, 

tal qual o Provimento n. 68/2018 do CNJ.

Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172181 Nr: 13801-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EÇA CATTERINE DE BARROS E 

SILVA ALMEIDA - OAB:17.685

 Vistos.

Tendo em vista a cota ministerial retro, DESIGNO audiência para o dia 

28/08/2018, às 13h30 min.

Intimem-se as partes para comparecerem a audiência acima designada.

Consigno que a parte autora deverá comparecer a audiência acima 
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designada juntamente com a adolescente Jaqueline Pereira da Silva.

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257513 Nr: 22745-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BDCC, BDCC, DFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-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 08/08/2018, às 15h50 min.

Intime-se conforme determinado às fls. 39/40.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173222 Nr: 14863-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YRC, ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise dos autos, vejo que o requerimento de citação por edital 

merece acolhimento, tendo em vista que o feito tramita desde o ano de 

2014 sem que até a presente data houvesse êxito na citação do 

requerido.

Deste modo, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 28/08/2018 às 14h00 min.

Cite-se o Requerido via edital, e, intime-se a representante do requerente a 

fim de que compareça à audiência, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daquele em 

confissão e revelia.

Consigne no edital de citação, que na audiência, se não houver acordo, 

poderá o Requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, a oitiva das testemunhas e à 

prolação da sentença.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código 

de Processo Civil, NOMEIO curador especial em favor da parte requerida, 

na pessoa do procurador da UNIJURIS.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270300 Nr: 1382-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFF, JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA NAISER LIMA - 

OAB:22521-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao parecer ministerial retro e, dando prosseguimento ao feito, 

DETERMINO:

 I - NOMEIO curador especial em favor do interditando, qual seja, 

Defensoria Pública, que poderá impugnar o pedido de interdição, no 

mesmo prazo acima mencionado (CPC, art. 752, § 2º).

II – No mais, DESIGNO audiência de entrevista do interditando para o dia 

03/10/2018, às 14h50min, devendo o mesmo ser intimado na pessoa de 

sua Curadora Provisória.

Intimem-se.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265055 Nr: 28486-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA XAVIER DOS SANTOS TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERSON DE JESUS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes em audiência nos 

autos em apenso, tombados sob o código nº 227387, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228698 Nr: 17348-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que o requerido, embora devidamente citado, não compareceu a 

presente solenidade, ao que passo ao julgamento do mérito.

Vejo que o pedido em questão tem seu fundamento jurídico previsto no 

artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim dispõe:

Art. 226 (...)

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

Outrossim, com o advento da emenda constitucional de nº 66/2010, não é 

mais necessário se comprovar o lapso temporal de dois anos de 

separação de fato para que haja a dissolução do casamento pelo divórcio.

POSTO ISSO, diante de tudo que dos autos consta, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio 

direto litigioso requerido por Luciene Cruz de Almeida em face de Antonio 

Alves de Almeida Neto.

Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja: Luciene Cruz da 

Costa.

Oficie-se o Cartório de Registro Civil, para as averbações necessárias.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

 Dou a presente sentença publicada em audiência.

Saem os presentes devidamente intimados.

Após, arquive-se os autos mediante as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196373 Nr: 11974-61.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JUNIOR LUIZ VICENSI, ANDRE VINCENSI, LAZARO 

MOISES VINCENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALDAIR VINCENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a devolução da carta precatória de fls. 92/95, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 21966 Nr: 1219-95.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLI EMPREENDIMENTOS SOCIAS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de imissão na posse em 

fl. 489, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo o exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no 

bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257894 Nr: 23094-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. BOMBAS INJETORAS COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Tangará I, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 63398 Nr: 4936-76.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, LEIVA TEREZINHA DONIDA 

CRESTANI, INÊS FERRARINI CRESTANI, ILDO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:OAB/MT 4.575

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 1480/1482 

apresentados pelos executados são tempestivos. Sendo assim, em razão 

de possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, 

intimo o exequente para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142308 Nr: 1721-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR JOSE DUMONCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória a ser cumprida na Comarca de 

Arenápolis-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223627 Nr: 12949-49.2016.811.0055

 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: NILTON ANTONIO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STS SOCIEDADE DE TERCERIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA, MARCIO VASCONCELOS DE SOUZA, HDI SEGUROS 

S/A, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLÉO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:OAB/MT 9036, 

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, LUIZ FERNANDO 

WALHBRINK - OAB:8830

 Certifico que, a contestação de fls. 302/316, apresentada pela 

denunciada à lide, é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 8.1.1, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, querendo, impugnar referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263916 Nr: 27637-79.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PONÇONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no Centro desta cidade, devendo ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218754 Nr: 8886-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, \ ser realizada no Centro desta cidade, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272798 Nr: 3279-16.2018.811.0055

 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: ADRIELLE ALVES BOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272798.

 Vistos,

 Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca do petitório de fls. 

18, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 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.: 275910 Nr: 5623-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, JDC.LUCAS DO 

RIO VERDE-MT 3ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO KUNNTZ, JOSÉ ALBERTO KUNNTZ, 

LUCIANA VIRMOND KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 73,48 (setenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273640 Nr: 3983-29.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO ME, MAGALI 

MARIA LENZ SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 Certifico que, a impugnação aos embargos de fls. 66/94 é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

56/07/CGJ, item 8.1.1, impulsiono os presentes autos e intimo a parte 

embargante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20388 Nr: 3745-69.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VACELLI DANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 Certifico que, haja vista os esclarecimentos do perito em fls. 1670/1673, 

intimo as partes para manifestarem, no prazo comum de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231842 Nr: 20700-87.2016.811.0055

 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: GABRIEL ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEIRA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 Certifico que o advogado ARTHUR FREITAS REGO (OAB/MT 23130/O) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218439 Nr: 8692-78.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, MARCO ANTONIO DE SOUZA - OAB:22.523-O/MT

 Certifico que o advogado MARCO ANTONIO DE SOUZA (OAB-MT 

22523-O) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104245 Nr: 3064-89.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARCOS BERNARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT, ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, IRB-BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, DENNER DE BARROS MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10.105/MT, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 

299.951

 Certifico que, atualizando o cadastro de advogados da requerida CEMAT, 

intimo-a, na pessoa de seus procuradores, para efetuar o pagamento do 

débito no valor de R$ 989.640,92 (novecentos e oitenta e nove reais, 

seiscentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), no prazo de 15 

dias, conforme a decisão proferida em fl. 1615, na data de 5/7/18, a seguir 

transcrita: "Tendo em vista o petitório de fls. 1613/1614, restituo o prazo 

de 15 dias à parte Requerida para pagamento do débito, nos termos do art. 

523, do CPC.Não obstante, determino que seja juntado aos autos 

instrumento procuratório em nome dos advogados mencionados, para fins 

de regularização processual e cadastral."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262870 Nr: 26874-78.2017.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: MARCIA RODRIGUES CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHO VIVO FRANCHISING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO PERPETUO 

BAPTISTA DE SOUZA - OAB:233313, RICARDO APARECIDO FELIX DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 245.887

 Certifico que a contestação de fls. 101/155 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 55911 Nr: 5464-47.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LUIZ ALBERTO TONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO ANDRADE CALAZANS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Certifico que o advogado VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (OAB/MT 11692) 

levou os presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154610 Nr: 3232-18.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA 

LTDA, ADALTO BRASSO ROTO, MOACIR DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre os 

documentos de fls. 210/359, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 55912 Nr: 5449-78.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO TONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO ANDRADE CALAZANS JUNIOR, 

MARILZA DE QUEIROZ CALAZANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSO CONSTANTE PEREIRA 

MAZUI - OAB:10293-B, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Certifico que o advogado VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (OAB/MT 11692) 

levou os presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 56263 Nr: 5813-50.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER SEEDS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. T. LONDERO SCHRODER, WANDERLEY 

WALMOR SCHRODER, JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Certifico que o advogado MILTN DABUL POMPEU DE BARROS (OAB/MT 

3551) levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273702 Nr: 4033-55.2018.811.0055

 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): ANDREIA PEREIRA RIBEIRO, 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:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.632,60 (hum mil, seiscentos e 

trinta e dois reais e cinquenta centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça MAURICIO GRECO SORROCHE, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166618 Nr: 6229-37.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI DA SILVA

 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 6229-37.2014.811.0055 CÓD.166618

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: NOELI DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Noeli da Silva, Cpf: 83154280120, Rg: 

841.400 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Gavião Q 35 Lt 

11, 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 
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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.: 192210 Nr: 8665-32.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 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 8665-32.2015.811.0055 CÓD. 192210

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: EMILIO NASCIMENTO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Emilio Nascimento, Cpf: 18122183115 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Mato Grosso, 444-W, (Consultorio 

Dentario), Bairro: Centro, 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.: 109774 Nr: 76-61.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MUNEYUKI MAEKAWA

 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 76-61.2009.811.0055 cód. 109774

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARCOS MUNEYUKI MAEKAWA

INTIMANDO(A, S): MARCOS MUNEYUKI MAEKAWA, 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.: 119862 Nr: 9758-40.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO TAVARES DE OLIVEIRA

 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 ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9758-40.2009.811.0055 cód. 119862
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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: SILVIO TAVARES DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): SILVIO TAVARES 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 Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112030 Nr: 2257-35.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZZO & CIA LTDA, MARCELO DE SOUZA 

MAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Marcelo de Souza Mazzo, Cpf: 

88226930197 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua18, N°877-s, Bairro: 

Vila Santa Terezinha, Cidade: Tangará da Serra-MT

Executados(as): Mazzo & Cia Ltda, CNPJ: 03792982000190, brasileiro(a), , 

Endereço: Avenida Ismael Jose do Nascimento Nº 2496-W, Sala 01, Bairro: 

Jardim Califórnia, Cidade: Tangará da Serra-MT

Resumo da Inicial:

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para 

citar a parte executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, desde 

já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.

A despeito da nomeação de curador, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "OMISSÃO" INEXISTENTE - EXECUÇÃO 

FISCAL - DEFENSORIA PÚBLICA - CURADOR À LIDE - DEMORA NA 

CITAÇÃO POR CULPA DO MECANISMO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO 

INOCORRENTE - SÚMULA 106/STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. Destinam-se os embargos declaratórios a 

aclarar eventual obscuridade, resolver eventual contradição (objetiva: 

intrínseca do julgado) ou suprir eventual omissão do julgado, consoante 

art. 535 do CPC. 2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1110548/PB, Rel. Min. 

LAURITA VAZ, CE, DJe 26/04/2010, decidiu que ao executado citado por 

edital deve ser nomeado curador especial. 3. O acórdão embargado é 

claro: ajuizada a EF dentro do qüinqüênio e negativa a citação pelo correio 

e por carta precatória, a FN, intimada, requereu a citação por edital, 

realizada dentro de prazo razoável. A movimentação processual na busca 

de bens penhoráveis da executada comprovam que a credora não ficou 

inerte no feito. Aplicável a SÚMULA 106/STJ. 4. Embargos de declaração 

providos, em parte, apenas para manter a Defensoria Pública na lide. 5. 

Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 12 de junho de 2012., para 

publicação do acórdão.(TRF1, EDAC 0060757-91.2010.4.01.9199 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, 

SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.775 de 22/06/2012)

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162125 Nr: 13249-16.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRINT SERVICE IMPRESSORAS E CARTUCHOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Print Service Impressoras e 

Cartuchos Ltda, CNPJ: 10718908000199, brasileiro(a), Endereço: Av. 

Ismael José do Nascimento, 591-W, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Resumo da Inicial:

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para 

citar a parte executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, desde 

já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.

A despeito da nomeação de curador, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "OMISSÃO" INEXISTENTE - EXECUÇÃO 

FISCAL - DEFENSORIA PÚBLICA - CURADOR À LIDE - DEMORA NA 

CITAÇÃO POR CULPA DO MECANISMO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO 

INOCORRENTE - SÚMULA 106/STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. Destinam-se os embargos declaratórios a 

aclarar eventual obscuridade, resolver eventual contradição (objetiva: 

intrínseca do julgado) ou suprir eventual omissão do julgado, consoante 

art. 535 do CPC. 2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1110548/PB, Rel. Min. 

LAURITA VAZ, CE, DJe 26/04/2010, decidiu que ao executado citado por 

edital deve ser nomeado curador especial. 3. O acórdão embargado é 

claro: ajuizada a EF dentro do qüinqüênio e negativa a citação pelo correio 

e por carta precatória, a FN, intimada, requereu a citação por edital, 

realizada dentro de prazo razoável. A movimentação processual na busca 

de bens penhoráveis da executada comprovam que a credora não ficou 

inerte no feito. Aplicável a SÚMULA 106/STJ. 4. Embargos de declaração 

providos, em parte, apenas para manter a Defensoria Pública na lide. 5. 

Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 12 de junho de 2012., para 

publicação do acórdão.(TRF1, EDAC 0060757-91.2010.4.01.9199 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, 

SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.775 de 22/06/2012)

Às providências.
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Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223473 Nr: 12817-89.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFIA BUSKIEVCZ, SOFIA BUSKIEVICZ-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Sofia Buskievcz, Cpf: 

31443621153, Rg: 29419545 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Rio de Janeiro, Nº 788-W, Bairro: Dona Julia, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Executados(as): Sofia Buskievicz-me, CNPJ: 06116633000146, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Rio de Janeiro, Nº 788-W, Bairro: Residencial 

Dona Júlia, Cidade: Tangará da Serra-MT

Resumo da Inicial:Execução Fiscal

Processo n.º 12817-89.2016 (Cód. 223473)

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para 

citar a parte executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, desde 

já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.

A despeito da nomeação de curador, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "OMISSÃO" INEXISTENTE - EXECUÇÃO 

FISCAL - DEFENSORIA PÚBLICA - CURADOR À LIDE - DEMORA NA 

CITAÇÃO POR CULPA DO MECANISMO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO 

INOCORRENTE - SÚMULA 106/STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. Destinam-se os embargos declaratórios a 

aclarar eventual obscuridade, resolver eventual contradição (objetiva: 

intrínseca do julgado) ou suprir eventual omissão do julgado, consoante 

art. 535 do CPC. 2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1110548/PB, Rel. Min. 

LAURITA VAZ, CE, DJe 26/04/2010, decidiu que ao executado citado por 

edital deve ser nomeado curador especial. 3. O acórdão embargado é 

claro: ajuizada a EF dentro do qüinqüênio e negativa a citação pelo correio 

e por carta precatória, a FN, intimada, requereu a citação por edital, 

realizada dentro de prazo razoável. A movimentação processual na busca 

de bens penhoráveis da executada comprovam que a credora não ficou 

inerte no feito. Aplicável a SÚMULA 106/STJ. 4. Embargos de declaração 

providos, em parte, apenas para manter a Defensoria Pública na lide. 5. 

Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 12 de junho de 2012., para 

publicação do acórdão.(TRF1, EDAC 0060757-91.2010.4.01.9199 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, 

SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.775 de 22/06/2012)

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231896 Nr: 20780-51.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Ravagnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Moacir Ravagnani, Cpf: 

37722824820 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua da Cereja, Nº 293 

S/n, Bairro: Bosque da Saúde, Cidade: Cuiaba-MT

Resumo da Inicial:

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para 

citar a parte executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, desde 

já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.

A despeito da nomeação de curador, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "OMISSÃO" INEXISTENTE - EXECUÇÃO 

FISCAL - DEFENSORIA PÚBLICA - CURADOR À LIDE - DEMORA NA 

CITAÇÃO POR CULPA DO MECANISMO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO 

INOCORRENTE - SÚMULA 106/STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. Destinam-se os embargos declaratórios a 

aclarar eventual obscuridade, resolver eventual contradição (objetiva: 

intrínseca do julgado) ou suprir eventual omissão do julgado, consoante 

art. 535 do CPC. 2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1110548/PB, Rel. Min. 

LAURITA VAZ, CE, DJe 26/04/2010, decidiu que ao executado citado por 

edital deve ser nomeado curador especial. 3. O acórdão embargado é 

claro: ajuizada a EF dentro do qüinqüênio e negativa a citação pelo correio 

e por carta precatória, a FN, intimada, requereu a citação por edital, 

realizada dentro de prazo razoável. A movimentação processual na busca 

de bens penhoráveis da executada comprovam que a credora não ficou 

inerte no feito. Aplicável a SÚMULA 106/STJ. 4. Embargos de declaração 

providos, em parte, apenas para manter a Defensoria Pública na lide. 5. 

Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 12 de junho de 2012., para 

publicação do acórdão.(TRF1, EDAC 0060757-91.2010.4.01.9199 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, 

SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.775 de 22/06/2012)

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 236023 Nr: 2586-66.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ROQUETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Everaldo Roqueti, Cpf: 

25541292824 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 11-A, Nº 279 N, 

Bairro: Jardim Mirante, Cidade: Tangará da Serra-MT

Resumo da Inicial:Execução Fiscal

Processo n.º 2586-66.2017 (Cód. 236023)

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para 

citar a parte executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, desde 

já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.

A despeito da nomeação de curador, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "OMISSÃO" INEXISTENTE - EXECUÇÃO 

FISCAL - DEFENSORIA PÚBLICA - CURADOR À LIDE - DEMORA NA 
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CITAÇÃO POR CULPA DO MECANISMO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO 

INOCORRENTE - SÚMULA 106/STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. Destinam-se os embargos declaratórios a 

aclarar eventual obscuridade, resolver eventual contradição (objetiva: 

intrínseca do julgado) ou suprir eventual omissão do julgado, consoante 

art. 535 do CPC. 2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1110548/PB, Rel. Min. 

LAURITA VAZ, CE, DJe 26/04/2010, decidiu que ao executado citado por 

edital deve ser nomeado curador especial. 3. O acórdão embargado é 

claro: ajuizada a EF dentro do qüinqüênio e negativa a citação pelo correio 

e por carta precatória, a FN, intimada, requereu a citação por edital, 

realizada dentro de prazo razoável. A movimentação processual na busca 

de bens penhoráveis da executada comprovam que a credora não ficou 

inerte no feito. Aplicável a SÚMULA 106/STJ. 4. Embargos de declaração 

providos, em parte, apenas para manter a Defensoria Pública na lide. 5. 

Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 12 de junho de 2012., para 

publicação do acórdão.(TRF1, EDAC 0060757-91.2010.4.01.9199 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, 

SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.775 de 22/06/2012)

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226629 Nr: 15517-38.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. DE SOUZA & CIA LTDA, MARIA 

CRISTIANE DE SOUZA, ADILSON MEIRA LOBO, EDSON BARBOSA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Adilson Meira Lobo, Cpf: 

00868376132 Filiação: Adelio Desouza Lobo e Ludelice Meira Ccoquei, 

data de nascimento: 31/05/1982, brasileiro(a), natural de São paulo-SP, 

convivente, autonomo, Endereço: Rua Manoel Dioniso Sobrinho Nº1119-s, 

Bairro: Jardim Shangri-la, Cidade: Tangará da Serra-MT

Executados(as): Edson Barbosa de Souza, Cpf: 99828251191 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Jovino Pedro do Nascimento, Nº 491-N, 

Bairro: Jardim Paraiso, Cidade: Tangará da Serra-MT

Executados(as): M. C. de Souza & Cia Ltda, CNPJ: 08953347000160, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Jovino Pedro do Nascimento, Nº 491, Bairro: 

Jardim Paraiso, Cidade: Tangará da Serra-MT

Resumo da Inicial:

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para 

citar a parte executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, desde 

já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.

A despeito da nomeação de curador, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "OMISSÃO" INEXISTENTE - EXECUÇÃO 

FISCAL - DEFENSORIA PÚBLICA - CURADOR À LIDE - DEMORA NA 

CITAÇÃO POR CULPA DO MECANISMO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO 

INOCORRENTE - SÚMULA 106/STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. Destinam-se os embargos declaratórios a 

aclarar eventual obscuridade, resolver eventual contradição (objetiva: 

intrínseca do julgado) ou suprir eventual omissão do julgado, consoante 

art. 535 do CPC. 2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1110548/PB, Rel. Min. 

LAURITA VAZ, CE, DJe 26/04/2010, decidiu que ao executado citado por 

edital deve ser nomeado curador especial. 3. O acórdão embargado é 

claro: ajuizada a EF dentro do qüinqüênio e negativa a citação pelo correio 

e por carta precatória, a FN, intimada, requereu a citação por edital, 

realizada dentro de prazo razoável. A movimentação processual na busca 

de bens penhoráveis da executada comprovam que a credora não ficou 

inerte no feito. Aplicável a SÚMULA 106/STJ. 4. Embargos de declaração 

providos, em parte, apenas para manter a Defensoria Pública na lide. 5. 

Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 12 de junho de 2012., para 

publicação do acórdão.(TRF1, EDAC 0060757-91.2010.4.01.9199 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, 

SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.775 de 22/06/2012)

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122770 Nr: 1845-70.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. DO NASCIMENTO COMERCIO, MARIA 

APARECIDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): M. A. do Nascimento Comercio, 

CNPJ: 05595714000103, brasileiro(a), Endereço: Rua Marilia, 202-S, 

Bairro: Vila Portuguesa, Cidade: Tangará da Serra-MT

Executados(as): Maria Aparecida do Nascimento, Cpf: 01258255103 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Marilia, 202-S, Bairro: Vila 

Portuguesa, Cidade: Tangará da Serra-MT

Resumo da Inicial:VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Estes autos foram correicionados e estão em devida ordem.

Outrossim, devolvo-os à Secretaria para o regular prosseguimento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de setembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162230 Nr: 13433-69.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVAGRI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES 

AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Novagri Comércio 

Representações Agricola Ltda, CNPJ: 04492977000124, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Antonio Hortolan I N°157-n, Bairro: Centro, Cidade: Tangará 

da Serra-MT

Resumo da Inicial:Execução Fiscal

Processo n.º 13433-69.2013 (Cód. 162230)

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para 

citar a parte executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, desde 

já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.

A despeito da nomeação de curador, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "OMISSÃO" INEXISTENTE - EXECUÇÃO 
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FISCAL - DEFENSORIA PÚBLICA - CURADOR À LIDE - DEMORA NA 

CITAÇÃO POR CULPA DO MECANISMO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO 

INOCORRENTE - SÚMULA 106/STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. Destinam-se os embargos declaratórios a 

aclarar eventual obscuridade, resolver eventual contradição (objetiva: 

intrínseca do julgado) ou suprir eventual omissão do julgado, consoante 

art. 535 do CPC. 2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1110548/PB, Rel. Min. 

LAURITA VAZ, CE, DJe 26/04/2010, decidiu que ao executado citado por 

edital deve ser nomeado curador especial. 3. O acórdão embargado é 

claro: ajuizada a EF dentro do qüinqüênio e negativa a citação pelo correio 

e por carta precatória, a FN, intimada, requereu a citação por edital, 

realizada dentro de prazo razoável. A movimentação processual na busca 

de bens penhoráveis da executada comprovam que a credora não ficou 

inerte no feito. Aplicável a SÚMULA 106/STJ. 4. Embargos de declaração 

providos, em parte, apenas para manter a Defensoria Pública na lide. 5. 

Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 12 de junho de 2012., para 

publicação do acórdão.(TRF1, EDAC 0060757-91.2010.4.01.9199 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, 

SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.775 de 22/06/2012)

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161262 Nr: 11748-27.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

OLIVEIRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Construtora e Incorporadora 

Oliveira Ltda Me, CNPJ: 07176038000169Inscrição Estadual: 13295026, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Quatro (04) N°1772-s, Bairro: Jd. São Luiz, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Resumo da Inicial:Execução Fiscal

Processo n.º 11748-27.2013 (Cód. 161262)

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para 

citar a parte executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, desde 

já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.

A despeito da nomeação de curador, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "OMISSÃO" INEXISTENTE - EXECUÇÃO 

FISCAL - DEFENSORIA PÚBLICA - CURADOR À LIDE - DEMORA NA 

CITAÇÃO POR CULPA DO MECANISMO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO 

INOCORRENTE - SÚMULA 106/STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. Destinam-se os embargos declaratórios a 

aclarar eventual obscuridade, resolver eventual contradição (objetiva: 

intrínseca do julgado) ou suprir eventual omissão do julgado, consoante 

art. 535 do CPC. 2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1110548/PB, Rel. Min. 

LAURITA VAZ, CE, DJe 26/04/2010, decidiu que ao executado citado por 

edital deve ser nomeado curador especial. 3. O acórdão embargado é 

claro: ajuizada a EF dentro do qüinqüênio e negativa a citação pelo correio 

e por carta precatória, a FN, intimada, requereu a citação por edital, 

realizada dentro de prazo razoável. A movimentação processual na busca 

de bens penhoráveis da executada comprovam que a credora não ficou 

inerte no feito. Aplicável a SÚMULA 106/STJ. 4. Embargos de declaração 

providos, em parte, apenas para manter a Defensoria Pública na lide. 5. 

Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 12 de junho de 2012., para 

publicação do acórdão.(TRF1, EDAC 0060757-91.2010.4.01.9199 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, 

SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.775 de 22/06/2012)

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 191525 Nr: 7910-08.2015.811.0055

 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: JOSÉ JUNIOR PIMENTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 205642 Nr: 19301-57.2015.811.0055

 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: LUIZ CARLOS DE ASSIS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145997 Nr: 5709-48.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGOB, ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão do feito para cumprimento 

do acordo homologado em audiência. Dessa forma, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 165836 Nr: 4793-43.2014.811.0055

 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: CIRO SILVA CALHAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 167503 Nr: 7676-60.2014.811.0055

 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: TANIA MARIA PAZ HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 167849 Nr: 8155-53.2014.811.0055

 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: ELVIS ZAVITOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001014-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIA DE FIGUEIREDO FERRAZ (IMPETRANTE)

JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ (IMPETRANTE)

ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BUZUTTI VIEIRA OAB - SP328738 (ADVOGADO)

RICARDO AZEVEDO SETTE OAB - SP138486 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Chefe da Agência Fazendária de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo impetrante, 

aduzindo que a sentença seria obscura quanto a sua fundamentação. Os 

embargos foram interpostos tempestivamente. Oportunizada a 

manifestação da autoridade coatora e da pessoa jurídica interessada os 

mesmos permaneceram silentes. É o necessário.DECIDO. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido 

amplo. Verifica-se, entretanto, que a sentença foi clara ao consignar a 

legalidade do ato impugnado, destacando inclusive que de tal ato sequer 

decorre diretamente a lesão a direito liquido e certo aventada pelo 

impetrante, visto que o mesmo sequer buscou a emissão de Certidão 

Positiva com Efeitos Negativos de forma que a autoridade indigitada 

pudesse consignar a suspensão da exigibilidade do tributo, que aliás seria 

a única providência que poderia ser exigida da autoridade indigitada, visto 

que não cabe a mesma promover a transferência de domínio de imóveis, 

como pretendido pelo impetrante. Assim, sem entrar no mérito quanto ao 

acerto ou desacerto da decisão objeto dos presentes embargos sendo 

patente a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade na 

decisão, nem sendo caso de erro material ou erro de cálculo é certo que a 

parte pretende, na verdade, rediscutir a demanda. Assim, REJEITO, em 

sua totalidade, os presentes embargos declaratórios. Cumpra-se Tangará 

da Serra, 9 de julho de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001014-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIA DE FIGUEIREDO FERRAZ (IMPETRANTE)

JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ (IMPETRANTE)

ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BUZUTTI VIEIRA OAB - SP328738 (ADVOGADO)

RICARDO AZEVEDO SETTE OAB - SP138486 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Chefe da Agência Fazendária de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo impetrante, 

aduzindo que a sentença seria obscura quanto a sua fundamentação. Os 

embargos foram interpostos tempestivamente. Oportunizada a 

manifestação da autoridade coatora e da pessoa jurídica interessada os 

mesmos permaneceram silentes. É o necessário.DECIDO. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido 

amplo. Verifica-se, entretanto, que a sentença foi clara ao consignar a 

legalidade do ato impugnado, destacando inclusive que de tal ato sequer 

decorre diretamente a lesão a direito liquido e certo aventada pelo 

impetrante, visto que o mesmo sequer buscou a emissão de Certidão 

Positiva com Efeitos Negativos de forma que a autoridade indigitada 

pudesse consignar a suspensão da exigibilidade do tributo, que aliás seria 

a única providência que poderia ser exigida da autoridade indigitada, visto 

que não cabe a mesma promover a transferência de domínio de imóveis, 

como pretendido pelo impetrante. Assim, sem entrar no mérito quanto ao 

acerto ou desacerto da decisão objeto dos presentes embargos sendo 

patente a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade na 

decisão, nem sendo caso de erro material ou erro de cálculo é certo que a 

parte pretende, na verdade, rediscutir a demanda. Assim, REJEITO, em 

sua totalidade, os presentes embargos declaratórios. Cumpra-se Tangará 

da Serra, 9 de julho de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000172-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DELIO MARINHO GRAMARIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Atente-se a sercretaria para a necessidade de notificação pessoal 

de todas as autoridade indigitadas, destacando-se que o ingresso do 

órgão de representação da pessoa jurídica interessada não supre tal 

citação. Assim proceda-se a notificação da autoridade faltante. Prestadas 

informações, oportunize-se nova manifestação ou ratificação da 

Manifestação do Ministério Publico. Certificado o decurso do prazo sem 

manifestação, voltem-me conclusos para prolação de sentença. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256165 Nr: 21534-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Moacir Pereira da Silva 

em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/25, 48 e 53/58.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 59).

Apesar de devidamente citada (fl. 64), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 65).

Instada (fl. 66), a requerente pugnou pela habilitação de crédito junto aos 

autos n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 (fls. 68/69).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investigo pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Por fim, determino que o documento de fl. 48 seja mantidos em pasta 

própria, ante o sigilo do mesmo.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261925 Nr: 26240-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Juliana da Silva Dias em 

desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/43.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 45).

Apesar de devidamente citada (fl. 51), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 52).

Instada (fl. 53), a requerente pugnou pela decretação de revelia da 

empresa requerida (fl. 55).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investigo pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257728 Nr: 22953-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO PEREIRA VALDAMERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de ação de busca e apreensão, o exequente em fl. 47 requer 

diligência para localização do endereço do executado via Infojud Renajud, 

Bacenjud e Siel. Contudo, considerando que o Sistema Infoseg abrange as 

informações de endereços junto à Receita Federal, surtindo o mesmo 

resultado, entendo pertinente as buscas junto a este sistema para 

tentativa de localização do endereço atualizado da parte executada.

Outrossim, compulsando detidamente aos autos, verifica-se as várias 

tentativas frustradas de localização do executado, razão pela qual 

diligencie-se junto aos demais sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça, na tentativa de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação do executado, com as advertências 

legais.

Frustrada igualmente, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194516 Nr: 10527-38.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI, MARILDA 

CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 [...]Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente e condeno os requeridos ao pagamento em favor do autor nos 

termos do pedido inicial, da quantia de R$ 220.834,40 (duzentos e vinte mil, 

oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), valores a serem 

atualizados com juros de mora à taxa de 1%, não capitalizados , contados 

da citação válida (24/07/2015), bem assim correção monetária, 

observando o INPC/IBGE, desde o ajuizamento da presente ação.Indefiro 

ainda o pedido de concessão da justiça gratuita aos requeridos, uma vez 

que não há quaisquer provas nos autos de que sejam hipossuficientes, 

bem como pela atividade empresária exercida gerar indícios de que 

possuem condições de arcar com o ônus da sucumbência sem prejuízo do 

próprio sustento ou da família.A título de sucumbência condeno os 

requeridos ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

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

Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191748 Nr: 8122-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FERNANDO AIRES 

MESQUITA CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:OAB/MT 4667, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 

9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma vez que não foram 

esgotadas as tentativas de localização do executado.

Nesse passo, considerando-se as infrutíferas tentativas de citação do 

executado, diligencie-se junto aos demais órgãos conveniados perante o 

Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de endereço daquele.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação do executado, com as advertências 

legais.

Frustrada igualmente, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217845 Nr: 8246-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ERINALDO BATISTA CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529, MARINA BELANDI SHEFFER - OAB:OAB/CE 14073

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Carlos Erinaldo Batista 

Camacho em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados 

no encarte processual em epígrafe.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 8/43, 51/55, 60/119 e 147/214.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 215).

Apesar de devidamente citada (fl. 292), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 294).

Instada (fl. 295), a requerente pugnou pela decretação de revelia da 

empresa requerida (fl. 296).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investigo pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264175 Nr: 27807-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ROSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO STURM DA ROCHA - 

OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 Vistos,

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que não há outorga de 

poderes do exequente para a advogada Thallitta de Oliveira Seifert.

Assim, intime-se a douta advogada para que colacione aos autos 

documento comprobatório de representação processual do exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º do artigo 104 do Código de 

Processo Civil.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260783 Nr: 25439-69.2017.811.0055

 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: MARILEIDE PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, para 

determinar a restauração de registro civil (certidão de nascimento) motivo 

pelo qual determino a realização das retificações necessárias nos 

documentos da requerente, com ressalvas aos direitos de 

terceiros.Eventuais custas finais pela autora, cuja exigibilidade 

encontra-se suspensa em razão da gratuidade deferida à fl. 25.Expeça-se 

mandado para que seja restaurado o assentamento, remetendo-se ofício 

ao Cartório Caatinga do Moura - Jacobina/BA para executar a restauração 

conforme os dados apresentados nas fls. 06-vº e 07, tudo consoante art. 

110, § 5º, da Lei nº 6.015/73, e após, deverá o referido Cartório 

encaminhar uma cópia para ser juntada nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251009 Nr: 17545-42.2017.811.0055

 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: Maycon Sponchiado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES DUARTE, JENIFER 

BROBOVSKI LOPES, TALITA CRISTINA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 

Maycon Sponchiado em face de Rodrigo Alves Duarte, Jenifer Brobovksi 

Lopes e Talita Cristina Braga, para o fim de:CONVALIDAR em definitivo o 

despejo liminarmente deferido às fls. 34/35;DECLARAR rescindindo o 

contrato de locação comercial firmado entre as partes, acostados aos 

autos às fls. 20/24.CONDENAR os requeridos ao pagamento dos alugueis 

de junho de 2016 a julho de 2017 no valor de R$5.000,00 cada, 

descontando-se os valores pagos parcialmente pelos requeridos; e multa 

por descumprimento contratual no valor de R$15.000,00 (cláusula 

4ª).Ressalta-se que os valores a título de alugueis deverão ser 

atualizados pelo INPC e acrescidas de juros legais, a contar das 

respectivas datas de vencimento.Em atenção ao princípio da causalidade, 

condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios do patrono do requerente, estes em 10% do valor 

da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se o levantamento da caução prestada à fl. 

80/81.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se, 

registre-se, intime-se e se cumpra.Com o transito em julgado, 

arquive-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128879 Nr: 7792-08.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER, ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, BANCO 

PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 [...]Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios.Por fim, 

atente-se à Gestora Judiciária quanto ao cumprimento das determinações 

anteriores, notadamente a que determinou o levantamento de alvará às fls. 

370/371.No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, 

atentando-se a decisão monocrática de fls. 402/403 que determinou o 

sobrestamento do feito quanto aos honorários sucumbenciais arbitrados 

na decisão que afastou a impugnação ao cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124524 Nr: 3535-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA 

REGINA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, ULISSES RABANEDA - OAB:8.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143112 Nr: 2601-11.2012.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G3 DESIGN INTERIORES LTDA EPP, PATRICIA PAGNO 

MULLER GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142877 Nr: 2343-98.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G3 DESIGN INTERIORES LTDA EPP, PATRICIA PAGNO 

MULLER GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197529 Nr: 12806-94.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOLA TECIDOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8.726 MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B

 Vistos,

Ante a ausência de impugnação do executado (fls. 177), apesar de 

devidamente intimado (fl. 170), proceda-se o levantamento de alvará em 

favor do exequente dos valores localizados junto ao sistema Bacenjud (fl. 

166), atentando-se aos dados bancários fornecidos, aos poderes 

outorgados na procuração e ao Provimento n.º 68/2018 do Conselho 

Nacional de Justiça.

Posteriormente, intime-se o exequente para que promova a atualização do 

débito, compensando-se os valores levantados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sendo que na oportunidade deverá indicar bens penhoráveis.
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Inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224566 Nr: 13859-76.2016.811.0055

 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): GERALDO PEDROSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Banco do 

Brasil S/A, em desfavor de Geraldo Pedroso dos Santos, objetivando o 

pagamento da quantia de R$ 34.169,97 definidos em sentença 

condenatória de fls.94.

 Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228336 Nr: 16996-66.2016.811.0055

 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: ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT, MITSY CARLA BATISTA MELLO - OAB:OAB/MT 

16.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Fernando 

de Cássio Mello, em desfavor de SITA – Sociedade Imobiliária de Tupã 

para Agricultura Ltda, objetivando o percebimento por condenação em 

honorários de sucumbência.

 Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225522 Nr: 14646-08.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON FERREIRA SABARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, ROSANA MOSQUIM POLONI - OAB:22191-A/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Jardim 

Acapulco Empreendimentos e Agropecuária LTDA, em desfavor de Nilson 

Ferreira Sabará, objetivando o pagamento da quantia de R$ 50.121,68 

definidos em sentença condenatória fl.82.

 Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116856 Nr: 6886-52.2009.811.0055

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

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283490 Nr: 11874-04.2018.811.0055

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG TRANSPORTES RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 35-vº, a parte autora deixou de recolher as 

custas processuais pertencentes ao FUNAJURIS e ao 

Distribuidor/Contador não oficializado.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para realizar o pagamento das custas relativas ao 

FUNAJURIS, conforme Provimento 41/2013-CGJ, emitida no site 

www.tjmt.jus.br, em guia própria, bem como custas referentes aos 

emolumentos da distribuição e contadoria nos termos do Provimento n. 

08/2002/CM, no valor de R$ 110,19 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos) a ser depositada na própria conta do contador, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281624 Nr: 10339-40.2018.811.0055

 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: ANTONIO FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 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 requerente busca a suspensão liminar e 

posterior anulação de ato praticado por terceiro adquirente do imóvel em 

razão de alegados vícios no ato de consolidação da propriedade e da 

arrematação do imóvel em leilão extrajudicial.

Assim, deve emendar a inicial para inclusão do terceiro adquirente do 

imóvel no polo passivo em razão de que a tutela pretendida afeta 

diretamente aquele. Deve também juntar aos autos cópia da nova matrícula 

em que o imóvel foi unificado (matrícula nº 33.775), colacionando-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para a regularização 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256703 Nr: 22019-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR SOUZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Osmar Souza de Almeida 

em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/25 e 51/56.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 57).

Apesar de devidamente citada (fl. 62), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 64).

Instada (fl. 65), a requerente pugnou pela habilitação de crédito junto aos 

autos n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 (fls. 67/68).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investigo pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Por fim, determino o desentranhamento a petição de fl. 69, visto que 

juntado em duplicidade com a petição de fl. 69, entregando-a para seu 

subscritor.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258247 Nr: 23397-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO APARECIDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Divino Aparecido do 

Nascimento em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/25 e 30/35.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 36).

Apesar de devidamente citada (fl. 40), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 43).
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Instada (fl. 45), a requerente pugnou pela decretação de revelia da 

empresa requerida (fl. 61).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investigo pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273832 Nr: 4147-91.2018.811.0055

 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): RUBIA ARGENTA DEON, 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

 Intimação do autor para manifestar sobre o teor da petição de folhas 

49/80, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273596 Nr: 3925-26.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA CALIXTO 

SANCHES - OAB:44152/PR, BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - 

OAB:53575, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 60/84 proposta de acordo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207169 Nr: 20723-67.2015.811.0055

 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: VALDEIR SILVERIO DOS SANTOS, CLAUDIO FREITAS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP, 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CESAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:16.156-MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS, para apresentar contrarrazões à 

apelação de fls. 609/625, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 227325 Nr: 16141-87.2016.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON PEDROZO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal acerca da certidão do 

oficial de justiça: Certifico que em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de 

Direito da 5' Vara Cível,

extraído dos autos do processo de Busca e Apreensão retro mencionado, 

em que é autora:

Bradesco Administradora Consórcios Ltda e requerido: Gleison Pedrozo 

Daniel. Compareci

por duas vezes, em dias e horários distintos, no endereço descrito no 

mandado e ali estando,

com as cautelas de estilo, não foi possível efetuar a APREENSÃO do 

veículo descrito no

mandado em virtude de não ter encontra este no referido endereço.

Pois segundo informou a Sr.a Raquel da Silva Santos, o requerido não 

reside naquele

endereço, que ela reside ali há três anos, que desconhece a pessoa do 

requerido. Que após

outras diligências. Comparecendo por duas vezes, na Rua 5, Jd Califórnia, 

obtive

informações de que o veículo em tela poderia ser localizado na região de 

Sapezal-MT,

fazendo serviço de transporte de grãos. Assim sendo, suspendo minhas 

diligências e faço a

devolução do presente mandado na Central para os fins de direito.

Destarte solicito a intimação da parte autora, para efetuar o depósito 

complementar de R$

73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) a ser depositada 

na conta do TJMT

http://arrecad acao .tj mt.jus.br/#/gui a/d iligencia/depositoCo mplementacao

Dou fé. Tangará da Serra/MT, 7 de Junho de 2018.

José da Cruz Costa

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 222719 Nr: 12210-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:OAB/MT 16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para apresentar nos autos o endereço atualizado do 

executado, bem como manifestar acerca da certidaão do oficial de justiça 

Certifico que em cumprimento ao r. mandado, dia10.05.18 no endereço 

indicado procurei e não encontrei o endereço correto, mas, dia 

17.05.2018, munido do mapa da cidade, fui lá novamente e lá estando não 

encontrei o devedor, e lá mora a senhora Maria de Fátima há cerca de 02 

anos, conforme sua declaração e diz que comprou o imóvel do Rogério 

dos Santos Silva. Tentei outras diligências para localizar o devedor mas 

até o momento não logrei êxito em localizá-lo. Assim sendo, não foi 

possível citar Rogério dos Santos da Silva. tendo em vista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282917 Nr: 11457-51.2018.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE BENTO PURITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão, no endereço Av. Ismael Jose do Nascimento, n. 1463, 

ao qual será acrescido a importância referente a respectiva tarifa 

bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277650 Nr: 7138-40.2018.811.0055

 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: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG TRANSPORTES RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280676 Nr: 9506-22.2018.811.0055

 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: SIDINEI PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANI BEFFART DO 

NASCIMENTO - OAB:89366, NEWTON ZACARIAS PETERMANN 

FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN 

- OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:20300

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277054 Nr: 6630-94.2018.811.0055

 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: ESTER ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO 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: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280216 Nr: 9130-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES 

RURAIS DO POLO DE TANGARA DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MATEUS ANIBALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayane de Brito Correa 

Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

no endereço Rua Ramom Sanches Marques, ao qual será acrescido a 

importância referente a respectiva tarifa bancária, cujo depósito será 

efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 18779 Nr: 1460-06.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 231/232.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 59691 Nr: 1338-17.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PEDRO GELSON DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Ledi Figueiredo Bridi - OAB:9413

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO AO TEOR DA PETIÇÃO DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA 

ACOSTADO AS FLS. 421-+433

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 221668 Nr: 11426-02.2016.811.0055

 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: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE ANGELA DE CARLI ZUCONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão do oficial de justiça 

juntada as folhas 60, no prazo de 05 (cinco) dias, na carta precatória n. 

1000688-54.2017.11005 da Comarca de Diamantino, sob pena de 

devolução da carta precatoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246286 Nr: 13824-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por 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 PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR MARINO VARELIO

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão, no endereço Rua 40 jardim Paraiso, nesta Comarca, 

ao qual será acrescido a importância referente a respectiva tarifa 

bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281698 Nr: 10400-95.2018.811.0055

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE JESUS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão, no endereço Rua 19 Vila Santa Terezinha, nesta 

Comarca, ao qual será acrescido a importância referente a respectiva 

tarifa bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283249 Nr: 11708-69.2018.811.0055

 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: E. P. COMERCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMÃ RENT A CAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

no endereço Av. Ismael do Nascimento Bairro Centro, nesta Comarca, ao 

qual será acrescido a importância referente a respectiva tarifa bancária, 

cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 50920 Nr: 1182-63.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIMAR TORRES SILVA, CLAUDIA F. A SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 297/298.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121901 Nr: 975-25.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCACIR DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, JANE CLAIR ZANETTI - OAB:MT 8716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para informar que já foi expedido alvará nos autos às 

folhas 138, no valor de R$ 272,26, beneficiário CAVALARI E REZENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, bem como para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127899 Nr: 6835-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA SPERANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER SIMÃO CAMPARINI - 

OAB:286950, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT, MARCUS 

VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 290/291.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129882 Nr: 8727-48.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNA MARCIA CAMPOS DO 

NASCIMENTO - OAB:9882MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT, 

LOURENBERGUE ALVES JUNIOR - OAB:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor do oficio 

juntado às folhas 284/285.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138974 Nr: 9416-58.2011.811.0055

 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): MARCIO JOSÉ DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS. 199, ONDE FOI 

CERTIFICADO que a parte requerida apesar de devidamente intimada na 

pessoa do seu advogado para que pague/entregue a quantia/coisa 

determinada, em consonância com a decisão terminativa prolatada nos 

autos, não se manifestou, apesar de devidamente intimado via DJE edição 
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10010, publicado no dia 04/05/2017, bem como requerer o que de direito 

no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181137 Nr: 23153-26.2014.811.0055

 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): W. C. DE OLIVEIRA ACESSORIOS ME, 

WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA, ANA PAULA VENANCIO DE ALMEIDA

 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:

 Intimação da parte autora, para fornecer nos autos os dados necessários 

para expedição de alvará, nome do titular, CPF ( pessoa física), CNPJ ( 

pessoa jurídica),banco, numero do banco, conta corrente e agencia, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 25681 Nr: 1890-84.2004.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SIMPLICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, Danilo Gusmão P. Duarte - OAB:8.086/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, quanto ao termo 

de penhora de folhas 447.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 100480 Nr: 7563-53.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MOREIRA DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:

 Certifico que o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do réu 

JOÃO MOREIRA DE SALES, é tempestivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 242758 Nr: 11011-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI LEME SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT, Rodrigo Selle - OAB:293.467, THIAGO LEITE DOS 

ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 131911 Nr: 1709-39.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE FREITAS E SILVA - 

OAB:OAB/MS 12.748

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Jurani da Cruz, Cpf: 27201520130, Rg: 1284545-0 SSP 

MT Filiação: Lucas da Cruz e Sebastiana Eugênia da Silva, data de 

nascimento: 31/03/1962, brasileiro(a), natural de Aparecida do 

tabuado-MS, solteiro(a), eletricista, Endereço: Rua Getulio Vargas, 333-E, 

Bairro: Jardim Outo Verde, Cidade: Nova Olimpia-MT

Finalidade:TOMAR CIENCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO, DEVENDO MANIFESTAR O DESEJO DE 

RECORRER

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DISPOSITIVO Isto posto, com arrimo nos fundamentos 

acima descritos e por tudo o mais que dos autos consta, hei por bem 

JULGAR PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu Jurani da 

Cruz, brasileiro, casado, natural de Aparecida do Tabuado/MS, nascido em 

31/03/1962, portador do RG 1284545-0 SSP/MT e CPF 272.015.201-30, 

filho de Lucas da Cruz e de Sebastiana Eugênia da Silva, residente a Rua 

Plínio Antonio de Freitas, nº 419, Bairro de Lourdes, cidade e Comarca de 

Paranaíba/MS, como incurso na prática do crime descrito no artigo 217-A, 

“caput”, do Código Penal. Verificando as condições do acusado e do 

crime, passo a dosimetria da pena atento ao que determina o art. 68 do 

Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código 

Penal. A Lei Penal atribui para o delito previsto no art. 217-A, do Código 

Penal, pena de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos. Culpabilidade – 

entendo que é elevada, pois o réu praticou os abusos aproveitando-se do 

fato de estar residindo na mesma casa que a vítima e quando esta estava 

sozinha fechando o portão, abordou-a e arrastou-a para o quarto, local 

onde cometeu os abusos, valendo destacar que a vítima é sua sobrinha, 

logo, por seu ato merece reprovação. Antecedentes – não possui. 

Conduta Social – considero boa, já que o réu demonstrou possuir labor 

lícito. Personalidade do Agente – aparenta não ser desviada, já que o 

crime em apuração é um fato isolado em sua vida. Motivos – próprios do 

crime em análise. Circunstâncias – no caso entendo como normais. 

Consequências – não ficaram demonstradas. Comportamento da Vítima – 

não contribuiu para a atividade criminosa. Após análise das circunstâncias 

judiciais e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira 

a culpabilidade, fixo a pena base em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de 

reclusão. No caso inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem 

como, causa de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fica a 

pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão. 

Estabeleço o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa da 

liberdade, tendo em vista o que preceitua o art. 33, § 2º, inciso “a” e o art. 

59, ambos do Código Penal. Sendo assim, condeno em definitivo o réu 

Jurani da Cruz ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) 

meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado. 

Verificando a redação do artigo 44 do Código Penal, observo que o réu 

não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, por causa da pena aplicada e da prática de crime com violência e 

grave ameaça. No mesmo sentido, não há que se falar em aplicação do 

SURSIS (art. 77, CP). Isento-o do pagamento das custas e despesas 

processuais. Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade, insta 

observar que, o réu respondeu ao processo em liberdade e, considerando 

ainda que os requisitos da prisão preventiva encontram-se ausentes, 

portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, 

concedo ao réu Jurani a oportunidade de recorrer em liberdade da 

presente sentença. Comunique-se ao Instituto de Identificação, 

informando-lhe o número do presente feito, bem como o número do 

inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal. Intime-se a vítima 

acerca desta sentença. Transitando esta sentença em julgado, expeça-se 

guia definitiva de execução de pena, lançando-se o nome do condenado 

no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral 

e ao Instituto de Identificação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 274125 Nr: 4365-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 Autos nº: 4365-22.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 274125.

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de medida protetiva deferida em favor da vítima 

Juciele de Jesus Pereira, em desfavor do ofensor Eduardo Cardoso 

Consolini.

Consta dos autos, às fls. 38, manifestação da vítima Juciele de Jesus 

Pereira, externando seu desejo em revogar as referidas medidas 

protetivas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público (fls. 39/39 verso), requereu a 

revogação das medidas e o respectivo arquivamento dos autos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, entendo assistir razão ao Parquet, 

pois, verifico a possibilidade de revogação das medidas protetivas, uma 

vez que não implica na não instauração de procedimento criminal. A 

medida é tomada para preservar a integridade física do ofendido, que não 

se achando mais em iminente ameaça, postula pela revogação, como é o 

caso dos autos (fls. 38).

Ademais, a revogação da medida pressupõe a possibilidade de 

conciliação civil, o que, seguramente, atende aos interesses da vítima, 

nem sempre sediados na exclusiva punição criminal do seu agressor, 

mas, fundamentalmente atrelados ao interesse reparatório dos danos 

sofridos, inclusive, aqueles de caráter moral que, segundo afirma a 

doutrina da responsabilidade civil extra material, têm evidente caráter 

punitivo e pode importar em severa punição ao agressor.

Deste modo, HOMOLOGO a revogação das medidas protetivas deferidas 

(fls. 15/17 verso), em favor de Juciele de Jesus Pereira contra Eduardo 

Cardoso Consolini e, com espeque no art. 487, III, alínea “c” do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA, com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a presente 

ação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do Ofensor.

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

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

Tangará da Serra, 28 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 228448 Nr: 17099-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO VIEIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474

 Procedo a INTIMAÇÃO da dra. Camila Peron Gili, que acompanhou o 

Indiciado na fase inquisitorial para mainifestar acerca do despacho a 

seguir parcialmente transcrito: "(...) 1) INTIME-SE o Ministério Público, bem 

como, NOMEIO, momentaneamente, a Defensoria Pública em favor do 

acusado Benedito Vieira de Brito, devendo ser devidamente INTIMADA, 

para, no prazo de vinte e quatro (24) horas cada, se manifestarem, 

justificadamente, sob pena de indeferimento, se entendem ser 

imprescindível que a arma de fogo e as respectivas munições periciadas 

às fls. 19/26, permaneça depositada judicialmente. 2) Outrossim, após 

decorrido o prazo de que trata o item “1”, CERTIFIQUE-SE o necessário e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. (...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 228448 Nr: 17099-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO VIEIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474

 Autos nº: 17099-73.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 228448.

Vistos etc.

CONSIDERANDO que o depósito de armas e munições deste Fórum não 

possui segurança especializada, podendo ser, inclusive, diante de sua 

vulnerabilidade, violado por grupos criminosos;

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03, in 

verbis: “As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei (...)”

CONSIDERANDO o que reza o artigo 1º da Resolução nº 134, de 21 de 

junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 05/2017-CGJ;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, de 22 de 

janeiro de 2018;

DETERMINO:

1) INTIME-SE o Ministério Público, bem como, NOMEIO, momentaneamente, 

a Defensoria Pública em favor do acusado Benedito Vieira de Brito, 

devendo ser devidamente INTIMADA, para, no prazo de vinte e quatro (24) 

horas cada, se manifestarem, justificadamente, sob pena de 

indeferimento, se entendem ser imprescindível que a arma de fogo e as 

respectivas munições periciadas às fls. 19/26, permaneça depositada 

judicialmente.

2) Outrossim, após decorrido o prazo de que trata o item “1”, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SARA AURELIA VARNIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/08/2018, às 17h00min, 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: 1001706-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARIA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)
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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 04/09/2018, 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: 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)

 

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 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000572-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES FERREIRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (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)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000572-92.2017.8.11.0055 Reclamante: ELVES FERREIRA DA SILVA 

COSTA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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 [i]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. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, não havendo 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: O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte Autora alega que foi surpreendida pela negativa da concessão de 

um credito no comercio local, sob alegação de restrição creditícia de seu 

nome junto ao SERASA referente a UC 6/1368772-8 que inadvertidamente 

esta em seu nome, sendo que jamais residiu na comarca de Paranatinga – 

origem do débito. Requer seja declarado a inexigibilidade dos débitos 

lançados em seu nome e indenização por danos morais. A ré, em sua 

peça contestatória apenas insurge acerca dos danos morais afirmando 

não ter a parte promovente comprovado os danos que alega ter sofrido, 

requerendo assim, a improcedência da ação. Diante da afirmação autoral 

de que a dívida é inexistente e a negativação é indevida, 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. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório, resta controversa a cobrança 

de valores advindos de serviço não contratado, a inclusão no cadastro de 

inadimplentes e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo 

assistir parcial razão à autora. Outrossim, é assente na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça que a inscrição indevida no cadastro de 

inadimplentes causa danos de ordem moral ao inscrito; danos esses 

configurados in re ipsa, vez que prescindem de comprovação fática. 

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE 

ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE CANCELAMENTO DE 

PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS 

MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. Não cabe agravo contra decisão que, 

com base no artigo 543, § 7º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) 

de 1973, nega seguimento a recurso especial. Precedentes. 2. Inviável o 

recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório 

da lide. Incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. O dano 

moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de 

inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se 

in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 

Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017) (grifo nosso). A ré 

praticou ilicitude ao inscrever a autora no cadastro de inadimplentes. 

Portanto, com sua negligência causou rebaixamento do patrimônio moral 

da autora e, por esse motivo, deve ser compelida a compensação dos 

referidos danos. Assim, com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95 e 

considerando-se as circunstâncias do caso, de lesão à honra subjetiva da 

autora, a condição econômica das partes, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, entende-se que o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais a ser pago pela reclamada é justo. 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: a) Declarar inexistente o contrato que deu azo a 

inscrição indevida da autora no cadastro de inadimplentes; b) 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 do evento danoso, data do da restrição indevida (Súmula 54 

do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. 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, 27 de junho de 2018. Karla 

Paloma Busato Juiza Leiga [i] [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 
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advogados com mais de cinco anos de experiência. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000918-43.2017.8.11.0055 Autora: MAEM Assessoria Contábil e 

Empresarial Ltda. – ME Ré: Rota Locadora de Veículos Ltda. – ME 

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). Ab initio, afasto a preliminar de 

inadmissibilidade do rito sumaríssimo por complexidade da causa 

suscitada pela empresa ré por não visualizar necessidade de perícia 

contábil no presente caso. Isso porque o cálculo realizado pela autora e 

seus parâmetros são aferíveis de plano, bastando a realização de mero 

cálculo aritmético para obtenção do resultado. Ademais, presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, e superada a preliminar suscitada, inexistindo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em síntese, o presente 

processo visa o recebimento de honorários contábeis não recebidos 

desde agosto de 2015 no importe de R$ 11.402,62 (onze mil quatrocentos 

e dois reais e sessenta e dois centavos). Afirma a parte autora que é 

credora da quantia supracitada, uma vez que a empresa ré não teria 

realizado o pagamento mensal de um salário mínimo pactuado entre as 

partes desde o mês supramencionado. Para tanto, colaciona aos autos 

cópia do contrato assinado entre as partes (cf. ID n. 9613545). A ré, em 

resposta aos termos da inicial, controverte os fatos narrados pela autora, 

ilustrando que esta não especificou os serviços cobrados, bem como 

ilustra que a partir do primeiro inadimplemento o contrato estaria 

rescindido, sendo improcedente o pedido inicial. Diante dos fatos narrados 

e das provas colacionadas aos autos entendo assistir razão à autora. Não 

há dúvidas, de acordo com o contrato de prestação de serviços juntado 

aos autos, que as partes possuíam ajuste para a realização de serviços 

de contabilidade, pelo qual a empresa ré se obrigou a pagar o montante de 

um salário mínimo mensalmente. Assim, inexistindo prova do pagamento[5] 

a partir do inadimplemento alegado pela autora (a saber: agosto de 2015), 

medida que se impõe é a condenação da empresa ré ao pagamento dos 

referidos honorários. De mais a mais, o réu não faz prova modificativa do 

direito alegado pela autora (prova de fácil produção, bastaria ter 

colacionado cópia da notificação escrita da rescisão contratual, na forma 

do previsto cláusula quinta, “b” do contrato anexo aos autos), nos termos 

do art. 373, II do CPC. Por fim, de acordo com a cláusula quinta, alínea “f” 

do contrato juntado aos autos, a empresa ré tinha a faculdade de 

considerar o contrato rescindido quando do primeiro inadimplemento, 

porém, de acordo com as alegações iniciais, esta continuou a realizar os 

serviços contratados, razão pela qual pertinente é a cobrança em questão 

– especialmente por ser a prova modificativa em questão de fácil 

produção a ré (bastaria ter demonstrado a inexistência da prestação de 

serviços). Neste ínterim, entendo procedente o pedido condenatório 

formulado pela autora, devendo a ré ser compelido ao pagamento da 

importância de R$ R$ 11.402,62 (onze mil quatrocentos e dois reais e 

sessenta e dois centavos). 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando-se a ré a 

pagar ao autor o valor de R$ 11.402,62 (onze mil quatrocentos e dois reais 

e sessenta e dois centavos), a base de 1% (um por cento) ao mês da 

citação do réu e correção monetária pelo INPC a incidir da data de cada 

vencimento dos honorários. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

11 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, 11 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] A prova do 

pagamento dos honorários em questão compete ao devedor, que é o 

interessado na extinção da dívida. Nesse sentido: [...] A prova do 

adimplemento deve ser do devedor, que é o interessado na extinção da 

dívida. (Ap 111752/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 15/03/2018)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012318-66.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDES ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BELIZKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

 

Autos n. 8012318-66.2016.8.11.0055 Autora: Adelaides Alves de Almeida 

Réu: Sergio Belizki 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 
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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). A preliminar de inexistência de interesse 

processual se confunde com o mérito no presente caso, razão pela qual 

deixo de analisa-la neste ponto. Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superada a preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Em síntese, a autora narra que vivia em 

união com o réu e que, após a dissolução da referida união estável, este 

ficou na posse de bens móveis de sua propriedade. Neste contexto, 

pleiteia reparação por danos materiais, para tanto, colaciona notas fiscais 

de compra dos referidos produtos. O réu controverte os fatos, ilustra que 

a autora doou os referidos imóveis antes de se mudarem para o estado de 

Mato Grosso e que inexistem bens a partilhar, como, inclusive, consta da 

ata de dissolução de união estável anexa aos autos (cf. ID n. 

8953.43.2016.811.0055). Após detida análise das provas produzidas no 

presente processo é preciso julgar improcedentes os pedidos da autora. 

Explico: Embora a autora traga notas fiscais antigas das compras dos 

referidos bens móveis, quando da realização da dissolução de união 

estável sequer informou a existência destes bens, situação que foge da 

praxe, vez que, em regra, são informados bens e direitos (anteriores e 

posteriores) a união estável, especialmente quando estes se encontram 

em posse do companheiro e a relação da extinção advém de um término 

conturbado – como é caso dos autos. Deste modo, por ter o réu produzido 

prova extintiva do direito alegado pela autora, na forma do art. 373, II do 

CPC, medida que se impõe, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, é a 

improcedência dos pedidos iniciais. 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, 11 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, 11 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: 8010521-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM STURM (REQUERIDO)

MARIA DO CARMO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

HAMILTON DIAS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010521-21.2017.8.11.0055 Autor: Renato de Jesus Almeida 

Réu: Rubem Sturm e Outros. 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. Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA promovido pelo exequente Renato de Jesus 

Almeida. Os sócios foram citados para apresentar manifestação. Em 

síntese, os sócios, HAMILTON DIAS DO NASCIMENTO e MARIA DO 

CARMO TEIXEIRA DA SILVA, pugnaram pela inaplicabilidade do art. 50 do 

Código Civil ao caso exposto e informaram sua ilegitimidade passiva, 

considerando suas retiradas da sociedade em 28 de agosto de 2006 e 28 

de outubro de 2016, respectivamente. Já o sócio RUBEM STURM não 

apresentou manifestação nestes autos. A princípio, é inequívoco que a 

responsabilidade pela satisfação do crédito da exequente não recai sobre 

o ex-sócio Hamilton Dias do Nascimento – que não fazia parte do quadro 

social da empresa desde 2006 (cf. contrato social em ID n. 8184856) – 

especialmente porque a propositura da ação de conhecimento que gerou o 

dever de reparar foi proposta em 23 de janeiro de 2012 (Autos de n. 

8010029-05.2012.8.11.0055). Todavia, tal situação não se aplica a sócia 

Maria do Carmo Teixeira da Silva, uma vez que esta se retirou da 

sociedade em 28 de outubro de 2016, após homologação da sentença 

exarada no processo supramencionado, portanto. De mais a mais, a teoria 

da desconsideração da personalidade jurídica é conhecida como aquela 

que concede ao juiz a possibilidade de desconsiderar a autonomia jurídica 

da personalidade da empresa e da personalidade de seus sócios, desde 

que a sociedade tenha sido utilizada para objetivos ilícitos ou ainda que 

tenham o condão de causar prejuízos a seus credores. Em ocorrendo tal 

situação, o juiz poderá determinar a constrição sobre os bens dos sócios, 

a fim de adimplir a dívida da empresa, ou também sobre os bens da 

empresa para pagar dívidas particulares dos sócios, ou, ainda, sobre 

bens de uma empresa para pagar dívidas de outra empresa do mesmo 

grupo. Pelo Código Civil em vigor, quando restar configurado que a pessoa 

jurídica se desviou dos fins que estabeleceram sua constituição, em 

decorrência dos sócios ou administradores a utilizarem para alcançar 

escopo distinto do objetivo societário, com o intento de prejudicar outrem 

ou mesmo fazer uso indevido da finalidade social, ou quando houver 

confusão patrimonial, ou seja, mistura do patrimônio social com o particular 

do sócio, que tem o condão de causar dano a terceiro, “em razão de 

abuso da personalidade jurídica, o magistrado, a pedido do interessado ou 

do Ministério Público, está autorizado, com base na prova material do 

dano, a desconsiderar, episodicamente, a personalidade jurídica”, com o 

intuito de coibir fraudes e abusos dos sócios que dela se valeram como 

defesa, sem que essa medida se desdobre numa dissolução da pessoa 

jurídica. É sabido que no nosso sistema processual, em sede de processo 

de execução, vigora o sistema da responsabilidade patrimonial (art. 789, e 

seguintes do CPC), pelo qual os bens presentes e futuros do devedor 

respondem pelos seus débitos. No âmbito desse sistema, os bens de 

terceiros só respondem pelo débito do devedor em situações 
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excepcionalíssimas. Aqui, o exequente postula, em essência, a 

desconsideração da personalidade jurídica do ente executado e o alcance 

de bens dos sócios proprietários, isto é, que bens de terceiros respondam 

pelo débito em execução. Dispõe o art. 790, II, do CPC[5], que os bens dos 

sócios respondem pelo débito nos termos da lei. Assim, a hipótese é 

juridicamente possível e sustentável, porém, por se tratar de medida 

excepcional, deve ser interpretada restritivamente e aplicada apenas em 

hipóteses legalmente previstas. Nesse diapasão, o art. 50 do Código Civil 

estatui: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo 

desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 

requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir 

no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores 

ou sócios da pessoa jurídica.” Como se vê, a legislação civil só ampara a 

desconsideração do princípio da autonomia patrimonial quando houver 

abuso da personalidade jurídica, com demonstração inequívoca do desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial ou, em outras palavras, quando 

houver fraude. No mesmo sentido, a doutrina do festejado Fábio Ulhoa 

Coelho: “Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da 

pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da 

separação patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente 

coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da 

separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos 

sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição 

do mau uso da pessoa jurídica, pressupõe, portanto, o mau uso. O credor 

da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da 

fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da 

devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não 

há fundamento para a sua desconsideração.” (COELHO, Fábio Ulhoa, 

Manual de direito comercial, São Paulo: Saraiva, 13ª ed., 2002, p. 126/127) 

Outrossim, há entendimento do C. STJ no sentido de que a existência de 

indícios do encerramento irregular das atividades da empresa executada 

autoriza o redirecionamento do feito executório à pessoa do sócio. No 

entanto, é necessário que tais indícios estejam adequadamente 

demonstrados nos autos. Não bastam meras alegações nesse sentido, 

porque é imprescindível a demonstração da efetiva irregularidade na 

extinção da empresa, sem o que não se autoriza o reconhecimento do 

instituto em questão. No caso dos autos não há qualquer prova de que a 

empresa em questão tenha sido extinta ou esteja inativa. Ao contrário, a 

empresa está funcionamento no endereço informado na petição inicial 

(Avenida Brasil, 517-N, esquina com a R. 26, Tangará da Serra/MT, 

telefone n. 33266355), bem como, em consulta ao sítio eletrônico da 

SEFAZ/MT é possível verificar que a empresa se encontra habilitada (ver 

e m 

https://www.sefaz.mt.gov.br/sid/consulta/infocadastral/consultar/publica). 

A situação supramencionada (empresa em pleno funcionamento), obsta – 

a princípio – a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar 

os bens dos sócios (no caso, apenas Maria do Carmo Rosa Teixeira e 

Rubem Sturm). E, como não há indício de confusão patrimonial nos autos, 

medida que se impõe é o indeferimento do pedido do exequente. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por reconhecer a ilegitimidade 

passiva de HAMILTON DIAS DO NASCIMENTO, com fundamento no artigo 

485, inciso VI, e artigo 51, § 1º, da Lei n. 9.099/95, e em relação a este, 

JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ainda, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os demais pedidos contidos no presente 

incidente. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 05 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, 05 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] Art. 790. São sujeitos à execução os bens: [...] II - do 

sócio, nos termos da lei;
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Autos n. 8012360-18.2016.8.11.0055 Autor: José da Cruz Costa Ré: 

Marcela Pimenta Waldow e Outro. 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). 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. Vejamos: Em síntese, o autor narra que a empresa ré, por meio de 

sua representante legal, lhe imputou conduta ilícita (falha na conduta 

profissional), em audiência de conciliação ocorrida nos autos de n. 

0010297-65.2014.811.0011 deste Juizado Especial Cível. Ilustra que tal 

conduta consistia em denunciação caluniosa (certificação de fato 

inverídico), e que tal fato implicou na instauração de procedimento 

administrativo, que foi liminarmente extinto por inexistência de indícios 

concretos da falta funcional. Ainda, salienta que a prática das rés 

causou-lhe inúmeros embaraços e maculou sua imagem, motivo pelo qual 

pleiteia reparação por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). As rés não controverteram o fato, apenas ilustram que o autor – ao 

cumprir a citada diligência – entrou em contato telefônico com uma 

funcionária da empresa ré e informou que o endereço indicado era 

insuficiente, razão pela qual esta o conduziu ao novo endereço dos 

referidos devedores. Deste modo, ao verificar a certidão inserta nos autos 

supramencionados, que informava que a diligência se mostrou infrutífera, 

requereram a instauração do procedimento administrativo. Ademais, 

informam que o oficial de justiça esteve na empresa alegando que 

“precisava de dinheiro para gasolina”, requerimento negado pelas 

funcionárias da empresa. Por fim, informam que o ônus probatório no 
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presente caso é do autor, e que este não o cumpriu, de modo que os 

pedidos devem ser julgados improcedentes. 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. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, 

em princípio, a denúncia feita perante autoridade competente não enseja 

responsabilização do denunciante por ter natureza de exercício regular de 

direito, mesmo que o denunciado seja absolvido posteriormente[5]. 

Entremetes, no presente caso, entendo que a conduta culposa e 

displicente da ré – que confundiu os fatos ocorridos em duas ações – foi 

decisiva para a imputação de ato ilícito não ocorrido, razão pela qual 

existente o dever de reparar[6]. Isso porque, de acordo com a testemunha 

arrolada pelo autor, Sr. Manoel Cangussu, oficial de justiça que diligenciou 

em outro processo com as mesmas partes, o endereço informado nos 

autos era inexistente. Bem como restou incontroverso que foi este senhor, 

ao cumprir a diligência supramencionada, que entrou em contato com a 

empresa ré para que esta indicasse novo endereço, e não o autor. E que 

o mandado foi cumprido em novo endereço com auxilio de uma funcionária 

da empresa ré. Já a testemunha da ré, Sra. Vanessa Introvini, afirmou que 

acompanhou uma diligência, mas que não se recorda da feição do oficial 

de justiça e que não sabe dizer se havia mais de um processo em tramite 

em face do devedor em questão. Deste modo, restou inequívoco que a 

representante legal da empresa ré confundiu os processos em questão e, 

diante desta confusão, imputou indevidamente prática ilícita ao autor, que, 

embora tenha cumprido seu iter profissional, foi obrigado a responder 

processo administrativo que lhe causou abalo a sua imagem. Noutras 

palavras, restou comprovado que as rés, sem qualquer substrato fático, 

imputaram conduta ilícita ao autor (procedimento improbo e delituoso 

consistente na acusação de promover certidão inverídica), situação que 

implicou na instauração do já citado procedimento administrativo (que foi 

julgado liminarmente improcedente pela inexistência de provas da alegada 

falta funcional). A denunciação falsa de ilícito em questão causou ao autor 

inúmeros infortúnios, em especial a desconfiança de seus colegas de 

trabalho que ficaram sabendo da situação em questão. Ademais, em sua 

contestação, as rés imputam, sem qualquer lastro probatório, outra 

conduta ilícita ao autor (a saber: solicitação de vantagem indevida 

consubstanciada em requerimento de numerário para compra de 

combustível). Tal fato, a princípio, demonstra propósito de prejudicar o 

autor[7], uma vez que desacompanhado de qualquer prova. Deste modo, 

considero existentes o fato (ato ilícito), o nexo de causalidade e o dano, 

uma vez que a denunciação caluniosa supramencionada ofendeu a honra 

objetiva e subjetiva do autor e, consequentemente, violou seus direitos da 

personalidade[8]. E, considerando-se as circunstâncias do caso, 

especialmente porque a repercussão do fato foi bastante restrita, 

inclusive porque o procedimento administrativo disciplinar informado pelo 

reclamante sequer foi instaurado, bem como analisada 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. 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 as rés, solidariamente, 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 data do evento 

danoso (cf. S. 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. 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, 10 

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 

Serra/MT, 10 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] RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DENÚNCIA DE CRIME À 

AUTORIDADE POLICIAL - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - SENTENÇA 

MODIFICADA - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO APELO 

PREJUDICADO.1-Não há falar em ilegitimidade passiva quando os autos 

demonstram que os Recorrentes foram os autores da denúncia de 

suposto crime à autoridade policial. Preliminar rejeitada.2-De acordo com a 

orientação jurisprudencial, a denunciação caluniosa, por si só, não 

configura ilícito civil, posto que diante da provável existência de crime, é 

direito de qualquer cidadão levar o fato ao conhecimento das autoridades 

responsáveis; trata-se de exercício regular de um direito, nos termos do 

artigo 188, inciso I, do CC.3-Para que seja configurado o ilícito, é 

necessário que seja demonstrada a má-fé ou a intenção do acusador de 

prejudicar o acusado, fato que não está demonstrado nos autos e justifica 

a reforma da sentença recorrida para afastar o dever de indenizar. (Ap 

128954/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 

03/12/2015) [6] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C 

PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Inicialmente, 

quanto à alegada violação do art. 397 do CC/02, relacionado à tese de 

necessidade de notificação para a constituição em mora, verifica-se que a 

questão não foi analisada pelo Tribunal local, carecendo de 

prequestionamento, tampouco foram opostos embargos de declaração a 

fim de suscitar a discussão do tema nele contido. Incidência das Súmulas 

282 e 356 do STF. Precedentes. 2. Com relação à responsabilidade pelo 

descumprimento contratual, a reforma do julgado demandaria, 

necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do 

conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso 

especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "em princípio, 

não dá ensejo à responsabilização por danos morais o ato daquele que 

denuncia à autoridade policial atitude suspeita ou prática criminosa, 

porquanto tal constitui exercício regular de um direito do cidadão, ainda 

que, eventualmente, se verifique, mais tarde, que o acusado era inocente 

ou que os fatos não existiram" (REsp 537.111/MT, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 

11/05/2009). Todavia, "poderá o denunciante ser responsabilizado, 

entretanto, se o seu comportamento doloso ou culposo contribuiu de forma 

decisiva para a imputação de crime não praticado pelo acusado" (REsp 

470.365/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/10/2003, DJ 01/12/2003, p. 349). 4. Na espécie, o Tribunal de origem 

concluiu, com base na análise fático-probatória dos autos, que não há 

falar em má-fé, abuso de direito da autora ou denunciação caluniosa no 

intuito de prejudicar o réu, ora agravante. A modificação de tal 

entendimento lançado no decisum recorrido, o qual foi categórico em 

reconhecer que a ora recorrida, agiu no exercício regular de direito, 

ausentes dolo e má-fé, demandaria o revolvimento de suporte 

fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5. 

Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a Súmula 83 do 

STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com base nas alíneas 

"a" e "c" do permissivo constitucional, pois a divergência nela referida 

relaciona-se com a interpretação da norma infraconstitucional. 

Precedentes. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 

192.753/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

15/05/2018, DJe 28/05/2018) [7] APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA – CALÚNIA NÃO VERIFICADA – SUSPEITO DE ROUBO – 

DANO MORAL INEXISTENTE – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR 

LUCRO CESSANTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A denunciação 

caluniosa, por si só, não configura ilícito civil, posto que diante da provável 
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existência de crime, é direito de qualquer cidadão levar o fato ao 

conhecimento das autoridades responsáveis; trata-se de exercício regular 

de um direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do CC. 2. Para que seja 

configurado o ilícito, é necessário que seja demonstrada a má-fé ou a 

intenção do acusador de prejudicar o acusado. (Ap 147737/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017) [8] 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)
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VISTOS. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. As partes são legítimas e estão bem representadas. Não há 

nulidades a declarar ou irregularidades a sanar. Passo diretamente à 

análise do mérito. O pedido deve ser julgado improcedente. O reclamante 

informa na inicial que foi vítima de calúnia praticada pelo primeiro 

reclamado, que é funcionário do segundo reclamado, uma vez que foi 

acusado no seu trabalho e perante terceiros de furto de duas picanhas no 

supermercado reclamado. Ocorre que o reclamante não logrou êxito em 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Com efeito, o reclamante 

juntou com a inicial apenas cópia do termo de audiência do Termo 

Circunstanciado de nº 13174-06.2015.8.11.0055 (Cód 198024), que 

tramitou perante o Juizado Especial desta Comarca, no qual o primeiro 

reclamado aceitou a proposta de transação penal. Ocorre que a aceitação 

de proposta de transação penal, por si só, não pressupõe assunção de 

culpa. Além disso, a única outra prova apresentada é a cópia de um 

Boletim de Ocorrência policial, que por se tratar de prova produzida 

unilateralmente, tem valor relativo. Por outro lado, ambos os reclamados 

rechaçam a pretensão do reclamante, informando que os fatos narrados 

na inicial não ocorreram. Na hipótese, não há que se falar em inversão do 

ônus da prova, porque seria impossível aos reclamados a produção de 

prova de fato negativo. Assim, o ônus da prova recai sobre o reclamante. 

Cumpre salientar que a demonstração dos fatos alegados na inicial é de 

fácil produção, já que bastava o reclamante trazer a testemunha a que se 

refere no citado Termo Circunstanciado para narrar os fatos informados. 

Ao revés, no entanto, ele próprio dispensou a produção de prova oral, 

pleiteando o julgamento do pedido no estado em que se encontra o 

processo. Necessário ressaltar que em feitos que tramitam perante o 

Juizado Especial, vigoram as mesmas regras previstas no CPC (art. 373), 

no tocante ao ônus da prova. Ou seja, compete à parte interessada provar 

o que alega. Como já afirmado, da análise dos elementos constantes nos 

autos e das regras de distribuição do ônus da prova, constata-se que não 

há comprovação de que o reclamado PAULO RICARDO tenha feito as 

acusações de furto narradas na peça de ingresso. Conforme acima 

mencionado, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova 

dispostas no art. 373 do CPC, alegado o direito pelo autor, e não sendo 

hipótese legal de inversão, compete a este a prova do alegado. Ocorre 

que o reclamante não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus. A 

jurisprudência é iterativa neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. ALEGAÇÃO DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. 

DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação 

indenizatória, através da qual o autor pretende a condenação da ré ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude de 

supostas calunias e difamações proferidas contra sua pessoa, julgada 

improcedente na origem. O artigo 927 do código civil prevê que aquele 

que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Por sua 

vez, o artigo 186 do precitado diploma legal menciona que aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

As provas acostadas aos autos revelam-se insuficientes para comprovar 

o liame entre a conduta descrita pelo autor e os danos supostamente 

sofridos. Da análise da prova colhida aos autos, verifica-se que não 

houve conduta capaz de caracterizar efetivamente danos morais e 

imateriais, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I, 

CPC/2015. A pretensão da parte autora esbarra na falta de comprovação 

da existência do primeiro pressuposto da responsabilidade civil, qual seja, 

o ato ilícito, pois sem conduta antijurídica não há falar em dever de 

indenizar. Nesse contexto, não restou demonstrado nos autos qualquer 

prejuízo de ordem moral sofrido pelo autor, sendo imprescindível a 

comprovação da ocorrência de danos que ultrapassem o mero dissabor, o 

que, ao meu sentir, não restou firmemente demonstrado. APELAÇÃO 

DESPROVIDA (Apelação Cível Nº 70076765866, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

24/05/2018) (grifos) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CALÚNIA E DIFAMAÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Na forma do artigo 523, 

§ 1º, do CPC de 1973, aplicável ao caso à época da interposição do 

Recurso de Agravo Retido, o requerimento expresso era condição 

necessária para o conhecimento dessa espécie recursal, que, nessas 

condições, não reúne os pressupostos para ser admitido. 2. No caso, a 

prova produzida em contraditório não é capaz de atestar a ocorrência da 

calúnia e da difamação narrada na petição inicial, de forma que se justifica 

a improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado 

pelos demandantes em face do demandado. RECURSO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70074094590, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 

28/09/2017) (grifos) A responsabilidade civil é uma das fontes das 

obrigações, importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem 

em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo é 

aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, 

conforme o disposto no art. 927, do Código Civil de 2002. O pedido inicial 

está baseado no Direito comum, amparada pelo artigo 186 do Código Civil 

de 2002: 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.” Assim sendo, o julgamento 

mais justo e equânime, considerando as circunstâncias fáticas acima 

analisadas, é a improcedência total dos pedidos. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a reclamação. Por consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Sem custas, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 6 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000141-58.2017.8.11.0055 Reclamante: ILTON GONCALVES DE 

OLIVEIRA Requerida: UNIMED SEGURADORA 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, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e não havendo nulidades 

a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por ILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA em face de 

UNIMED SEGURADORA S.A, ambas qualificadas nos autos. Narra o 

reclamante que em 28/08/2012 contratou junto a Requerida um contrato de 

seguro “Seguro Unimed Vida em Grupo, Acidentes Pessoais e SERIT – 

Renda por Incapacidade Temporária”, proposta com certificado n. 

1849434, renovando anualmente, seguro este com pagamento de 

indenização por morte e renda diária (incapacidade temporária), em caso 

de impossibilidade de trabalho. Aduz que em 16.08.2016 sofreu uma 

luxação no ombro esquerdo, ficando impossibilitado de suas atividades 

por 60 dias (15.08.2016 a 15.10.2016), sendo tal período indenizado pelo 

reclamado. No entanto, aduz que ao retornar ao médico antes de vencer o 

atestado de 60 dias concedido, e vendo a complicação no ombro 

esquerdo, o médico o afastou de suas atividades por mais 60 dias, sendo 

negado pelo promovido o pagamento deste afastamento sob alegação de 

omissão da patologia na contratação do seguro. Requer a condenação da 

requerida ao pagamento da indenização pactuada nos termos do contrato 

de seguro, no valor de R$ 13.483,22 (treze mil quatrocentos e oitenta e 

três reais e vinte e dois centavos), bem como indenização por danos 

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte reclamada em 

sua defesa requer preliminar seja reconhecida a incompetência do juizado 

para julgamento da presente demanda em virtude da necessidade de 

perícia, no entanto, entendo não ser necessária a realização de perícia 

para o deslinde da ação, razão pela qual rechaço a preliminar arguida. 

Ainda, preliminarmente aduz incorreção do valor da causa, o que não 

verifico, pois o valor atribuído a causa pelo autor foi exatamente a soma 

dos danos materiais e morais os quais pretende ser reconhecido, não há 

se falar em qualquer irregularidade. No mérito requer a improcedência da 

ação visto que a negativa da seguradora requerida está encampada na 

omissão realizada pelo requerente quando da contratação do seguro, 

posto que não teria informado ter se submetido a uma cirurgia anterior a 

contratação. Assim, afirma tratar-se de risco excluído do contrato de 

seguro entabulado entre as partes, por se tratar de preexistência. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Resta incontroverso nos autos 

que o promovente contratou um Seguro Coletivo de Renda por 

Incapacidade Temporária – SERIT MODULAR, através da Estipulante 

Unimed Clube de Seguros, certificado n. 1849434 e início de vigência em 

28.08.2012 junto à promovida. A alegação da promovida de que a 

indenização securitária é indevida, uma vez que o tratamento realizado 

pelo autor trata-se de risco excluído da apólice não deve prosperar, posto 

que a cirurgia anterior alegada não obsta ao pagamento da apólice 

contratada, pois não há correlação a enfermidade que gerou o 

afastamento do autor de suas atividades habituais. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - SEGURO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – 

ENFERMIDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA COBERTURA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Restando confirmado que a enfermidade sofrida consiste 

em Síndrome do Túnel do Carpo associada a hipotireoidismo, é certo que 

faz jus ao pagamento da cobertura contratual correlata, com o devido 

abatimento do montante já indenizado pela seguradora. Sentença mantida 

na integralidade. (Ap 75897/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015). Assim, a negativa de 

pagamento do seguro se mostra sim abusiva e deve ser afastada. Sobre o 

tema, vem manifestando nossos Tribunais: APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DE 

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE 

SEGURO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - SERIT - ALEGAÇAO DE 

INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA CASOS QUE NAO SEJA DE 

DOENÇA OU ACIDENTE. RESTRIÇAO QUE SUBTRAI A FINALIDADE 

PRIMORDIAL DA AVENÇA. AUTORA COM QUADRO CIRÚRGICO QUE A 

DEIXOU IMPOSSIBILITADA DE EXERCER ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

PELO PERÍODO DE 57 DIAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇAO CONSUMERISTA - 

APELO IMPROVIDO - DECISAO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 2011206449 SE, 

Relator: DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA, Data de 

Julgamento: 14/06/2011, 2ª.CÂMARA CÍVEL, ) Ementa: APELAÇÕES 

CÍVEIS. SEGURO. RENDA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 

POSSIBILIDADE. PROVA DO AFASTAMENTO. NEXO CAUSAL. PERIODO. 

HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. 1. Os contratos de seguro estão 

submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 

da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, 

na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2. 

Demonstrado nos autos que o autor sofreu lesão de menisco e que, em 

razão desta lesão, esteve afastado 45 dias de sua atividade laboral, deve 

ser deferida a renda por incapacidade temporária, conforme seguro 

contratado. 3. Juros de mora na espécie que incidem desde a citação, por 

se tratar de relação contratual. Correção monetária mantida na forma 

fixada na sentença, consoante previsão contratual. 4. Decaimento 

recíproco. Mantida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. 5. 

Verba honorária na forma como fixada, pois observados os ditames dos §

§ 2° e 8° do art. 875 do CPC. 6. Verba honorária recursal em favor da 

requerida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. APELO DO AUTOR 

DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível Nº 

70073776296, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/08/2017) Ainda, certo é que, em geral, 

o contrato celebrado entre as empresas operadoras de plano/seguro 

saúde e os beneficiários é de adesão, cujas cláusulas predeterminadas 

impedem aos contratantes discutir seus termos, conteúdo e obrigações. 

Registre-se, de logo, que as normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, sobretudo em seu artigo 4º, que assegura a boa-fé objetiva, 

bem como o artigo 51, que impõe às partes o dever de cuidado, de modo a 

garantir que o contrato atinja o fim desejado deve ser observado. Nas 

relações de consumo, os contratos devem receber interpretação mais 

favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC. Em relação aos 

danos morais, a inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 
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enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, com caráter 

punitivo-pedagógico. ANTE O EXPOSTO, com fundamento em tudo o que 

consta dos autos, com fulcro no artigo 487, I do CPC, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na inicial, para: a) 

CONDENAR o reclamado UNIMED SEGURADORA S.A ao pagamento do 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de DANOS MORAIS à 

promovente ILTON GONCALVES DE OLIVEIRA, sob o qual incidirá 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), 

mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; a) 

CONDENAR a promovida UNIMED SEGURADORA S.A ao pagamento do 

seguro de Renda por Incapacidade Temporária – SERIT, referente ao 

período em que o reclamante ficou afastado de suas atividades habituais, 

cujo valor perfaz a quantia de R$ 13.483,22 (treze mil quatrocentos e 

oitenta e três reais e vinte e dois centavos), sob o qual incidirá correção 

monetária pelo INPC a partir desta data mais juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação. 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. 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, 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.
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Autos n. 1001394-81.2017.8.11.0055 Autor: Lazaro Alberto Gomes 

Sirqueira Ré: Gilson Luiz de Almeida 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. 

Em síntese, o presente processo visa o recebimento de alugueres 

atrasados e indenização por perdas e danos no imóvel locado, que 

perfazem o montante total de R$ 3.671,16 (três mil seiscentos e setenta e 

um reais e dezesseis centavos). Afirma a parte autora que é credora da 

quantia supracitada, uma vez que o réu deixou o imóvel ao fim da locação 

sem cumprir os termos contratuais, em especial efetuar o pagamento de 

dois meses de aluguel e reparar os danos materiais sofridos. Para tanto, 

colaciona aos autos cópia do contrato de locação (cf. ID n. 10711437), 

cópia de recibos de pagamento de consertos gerais e gastos com energia 

e água (cf. ID n. 10711449 e ss.). O réu, em resposta aos termos da 

inicial, controverte os fatos narrados pelo autor, salienta que inexistem 

valores pendentes de pagamento e que realizou benfeitorias no imóvel que 

não foram abatidas do cálculo. Diante dos fatos narrados e das provas 

colacionadas aos autos entendo assistir razão ao autor. O período de 

locação é fato incontroverso entre as partes, havendo discussão somente 

ao pagamento dos respectivos alugueres e do conserto do imóvel ao fim 

do período em questão. Neste diapasão, o autor faz prova dos prejuízos 

que o imóvel sofreu durante o período de locação (cf. documentos 

juntados com a petição inicial), sendo imperioso seu ressarcimento, na 

forma do art. 186 do Código Civil. De mais a mais, o réu não faz prova 

modificativa do direito alegado pelo autor (prova de fácil produção, 

bastaria ter colacionado recibo dos consertos que alega ter realizado, 

sublinhe-se), nos termos do art. 373, II do CPC. De igual modo o é para os 

dois alugueres discutidos nos autos, uma vez que a prova do pagamento 

compete ao devedor, que é o interessado na extinção da dívida. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL - PAGAMENTO DE DÍVIDAS REMANESCENTES DO 

CONTRATO - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS 

DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DOS ALUGUÉIS DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 

CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em que 

pesem às alegações dos Apelantes quanto à quitação parcial do que foi 

cobrado pelo Apelado, não vislumbro guarida ao alegado, máxime porque 

os Apelantes não comprovam a quitação das dívidas.Ao sopesar o 

conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que o autor e ora Apelado 

demonstrou os débitos oriundos do primeiro período de vigência do 

arrendamento, cuja quitação não ficou demonstrada pelos Apelantes. Pelo 

contrário, os cheques que os Apelantes alegam terem sido utilizados para 

pagamento ao credor foram devolvidos, conforme consta dos autos.A 

prova do adimplemento deve ser do devedor, que é o interessado na 

extinção da dívida. (Ap 111752/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/02/2018, Publicado no DJE 15/03/2018) Por fim, quanto à alegação do 

réu de ter realizado benfeitorias no imóvel, é preciso reconhecer que 

inexiste prova da existência destas. Não fosse isso, a cláusula quarta do 

contrato (cf. ID n. 10711449) impõe a responsabilidade pelo pagamento 

dos reparos (salvo os relacionados a segurança do imóvel) ao devedor, 

de modo que não demonstrado a exceção citada, improcedente o pedido 

de abatimento em questão. Neste ínterim, entendo procedente o pedido 

condenatório formulado pelo autor, devendo o réu ser compelido ao 

pagamento da importância de R$ 3.617,16 (três mil seiscentos e 

dezessete reais e dezesseis centavos). 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, 

condenando-se o réu a pagar ao autor o valor de: a) R$ 2.600,00 (dois e 

seiscentos reais), acrescidos de juros de mora (simples), a base de 1% 

(um por cento) ao mês da citação do réu e correção monetária pelo INPC a 

incidir da data da data de vencimento dos alugueres em atraso; b) R$ 

1.071,16 (mil e setenta e um reais e dezesseis centavos), acrescidos de 

juros de mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao mês da citação 

do réu e correção monetária pelo INPC a incidir da data de cada 

desembolso. Sem custas 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEVELT GOMES SOUZA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001105-51.2017.8.11.0055 Autora: L.R. Langer – EPP. Ré: 

Rosevelt Gomes de Souza. 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). Assim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superada a preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. O réu não se não se fez presente à 

audiência de conciliação realizada na data de 21 de junho de 2018, às 

08h00m (cf. ID n. 13776539), apesar de devidamente citado para tanto (cf. 

comprovante de citação em ID n. 12094583). Conforme disposto no artigo 

20 da Lei 9.099/95, “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”. Posto isso, impõe-se a decretação de 

revelia em desfavor da parte ré Rosevelt Gomes de Souza. A revelia é ato 

processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo o réu 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. De mais a mais, afirma a parte autora que é credora das rés 

do montante de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)[5], decorrente 

de 12 cheques emitidos pela parte ré que foram posteriormente devolvidos 

por inexistência de fundos. Por tal razão, requer a parte autora que seja 

julgado procedente o pedido da presente ação para condenar as rés ao 

pagamento desta quantia atualizada. Com efeito, a relação causal do 

negócio jurídico firmado entre as partes foi devidamente demonstrada, 

somado aos documentos constantes dos autos, implicam na procedência 

parcial do pedido, pelo que é a autora credora da quantia citada, 

impondo-se o pagamento por parte do réu, sob pena de enriquecimento 

sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O STJ tem 

entendimento pacífico (firmado em sede de recursos repetitivos[6]) de que 

nas ações de cobrança de cheques (qualquer delas) a correção 

monetária incide a partir da emissão estampada na cártula e os juros de 

mora a partir da primeira apresentação do referido título de crédito. 

Entrementes, após análise das planilhas de débito apresentadas pela 

autora, é necessário reconhecer que houve cobrança indevida de 

honorários advocatícios, motivo pelo qual o cálculo deve ser refeito com 

base nos parâmetros abaixo definidos. O montante devido pela ré, sem 

atualização monetária e acréscimo de juros, descontado os títulos 

prescritos, perfazia o montante de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos 

reais). Estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora simples, a 

base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira apresentação à 

instituição financeira e correção monetária pelo INPC a partir da data de 

emissão do título, considerando singularmente cada cheque. Por fim, 

considerando o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não é cabível a 

fixação de honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos 

Juizados Especiais. Assim, é necessária a exclusão destes das planilhas 

de cálculo apresentadas pela exequente. 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido 

na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de 12.600,00 (doze mil e 

seiscentos reais)[7], acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da primeira apresentação à instituição 

financeira e correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão do 

título, considerando singularmente cada cheque. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 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] Montante não atualizado e sem incidência 

de juros legais. [6] RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO 

DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE 

MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE 

AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 

52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do 

art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em 

qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a 
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correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na 

cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição 

financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, 

recurso especial não provido. (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016) 

[7] Valores não atualizados de acordo com o valor grafado nos títulos de 

crédito (ID n. 10170612).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000578-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BIZELLI (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000578-65.2018.8.11.0055 Autor: Valmir da Silva Oliveira Ré: 

Marco Antonio Bizelli 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. 

Importante mencionar que o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 13 de junho de 2018, às 15h30m (cf. 

ID n. 13641565), apesar de devidamente citado para tanto (cf. ID n. 

12371199). Conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “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”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré Marco 

Antonio Bizelli. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre 

eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica 

em procedência automática do pedido inicial. Pois bem. Afirma a parte 

autora que é credora da ré do montante de R$ 3.400,00 (três mil e 

quatrocentos reais), decorrente da prestação de serviços advocatícios 

inadimplidos pelo réu. Para tanto colaciona aos autos cópia das 

notificações extrajudiciais realizadas (cf. ID n. 12080772 e ss). Por tal 

razão, requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da 

presente ação para condenar a ré ao pagamento quantia acima citada. 

Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação 

de defesa por da ré, somada aos documentos constantes dos autos, 

implicam na parcial procedência do pedido, pelo que é a parte autora 

credora de valores inadimplidos pelo réu, impondo-se o pagamento por 

parte deste, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico. Entrementes, após análise das planilhas de débito 

apresentadas pela exequente, se reconhece que houve cobrança 

indevida de honorários advocatícios, motivo pelo qual o cálculo deve ser 

retificado. Como dito, considerando o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, 

não é cabível a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau no 

âmbito dos Juizados Especiais. Assim, é necessária a exclusão destes 

das planilhas de cálculo apresentadas pela exequente. Assim, o montante 

devido pelo réu, sem atualização monetária e acréscimo de juros, perfazia 

o montante de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) em 21 de abril 

de 2015 (data do vencimento da dívida). Estes valores deverão ser 

acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% (um por cento) ao 

mês, e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento 

supramencionado. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar a 

ré ao pagamento de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), sublinho 

que tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora (simples), a 

base de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir 

do vencimento (21.04.2015). Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE CAMPOS - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso Comarca de Tangará da Serra 

– Juizado Especial Cível e Criminal Autos n. 1001312-50.2017.8.11.0055 

PROJETO DE SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. A parte promovente manifestou em audiência de 

conciliação pela suspensão do feito em virtude de acordo extrajudicial 

firmado entre as partes (cf. ID 11421790). O MM. juiz deferiu a suspensão 

pelo prazo de 30 dias (cf. ID 11530660), sendo que, findo o prazo foi o 

promovente intimado a se manifestar nos autos para requerer o que 

entendesse de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito (cf. ID 12237141). Apesar da determinação supra, findo o prazo, 

a promovente manteve-se inerte, nada manifestando, consoante certidão 

lançada aos autos (cf. ID 12922638). Desse modo, uma vez configurada a 

inércia da parte exequente, demonstrada a sua negligência, impõe-se a 

extinção do feito. Ante o exposto, OPINO POR JULGAR EXTINTO o 

presente feito s/ julgamento do mérito, com fulcro nos Art. 485, III do CPC 

c/c art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase 

(artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 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 
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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: 8011643-40.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RICARDO MILETO PIVOTTO OAB - MT0013896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Benedito de Tal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011643-40.2015.8.11.0055 Autora: Walkiria de Lima Santos Réu: 

Benedito de Tal 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). A princípio afasta-se a preliminar de carência 

de ação suscitada pelo réu porque verifico que a atualmente a 

possibilidade jurídica do pedido é entendida como matéria afeita ao mérito 

da ação, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superada a preliminar suscitada, inexistindo nulidades 

a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: Em síntese, a autora 

narra que o réu realizou uma construção (a saber: área/garagem) e que 

usou como apoio o muro de sua residência, deste fato, afirma ter sofridos 

prejuízos materiais na parede de sua cozinha. Razão pela qual pleiteia 

obrigação de fazer consistente na construção de parede e indenização 

pelo suposto prejuízo causado. O réu, ao seu turno, afirma que a garagem 

construída não causou qualquer dano a construção da autora, bem como 

ilustra que a obra está regular perante a administração pública, para tanto 

junta aos autos cópia de laudo de regularização. Após detida análise dos 

documentos juntados ao processo, especialmente da prova produzida em 

audiência de instrução e julgamento, é preciso reconhecer que não 

assiste razão a parte autora. Explico: De acordo com a testemunha do réu, 

Sr. Luiz Felipe, que é vizinho de ambas as partes, a obra realizada pelo 

réu também faz divisa com sua casa e não causou problemas estruturais. 

De igual modo, afirma que sua opinião profissional enquanto pedreiro é a 

de que não há qualquer problema na construção realizada. A testemunha 

da autora, Sr. Adão, ao seu modo, corrobora da opinião supramencionada, 

uma vez que afirma não ter percebido nenhum defeito na parede da 

autora, embora tenha presenciado a obra durante e após a sua 

realização. Por fim, na qualidade de mestre de obras, aduz não ser 

possível dizer se haverá problemas futuros decorrentes da obra. 

Ademais, a autora não trouxe aos autos nenhuma prova – mesmo que 

indiciária – de que a construção realizada pelo autor tenha causado danos 

a sua parede[5]. Ao contrário do réu, que colacionou aos autos fotos da 

construção e laudo de regularização da obra devidamente aprovado pelo 

órgão municipal, situação que indica a regularidade da obra e inexistência 

de prejuízos. Portanto, por não ter a autora se desincumbido de seu ônus 

processual[6], na forma do art. 373, I do CPC, imperiosa se mostra a 

improcedência dos pedidos realizados na petição inicial. 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, 29 

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, 29 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 produção probatória, no tempo e na forma, prescrita 

em lei, é ônus processual. A prova incumbe a quem afirma e não a quem 

nega a existência de um fato. O autor precisa demonstrar em juízo a 

existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito. 

Em ação indenizatória, o ônus é do autor para demonstração inequívoca 

do ato ilícito, do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade. Se não 

comprova suas alegações, de rigor é a improcedência da ação. Correta a 

decisão de piso que, em analisando os autos, conclui, em face de 

inexistência de provas, pela improcedência da ação.2. Não demonstrando 

o autor os prejuízos elencados na inicial e, por outro aspecto, ensejando 

parte do pedido em danos hipotéticos, que não são indenizáveis, não 

constituiu seu direito e, desta forma, correta se apresenta a decisão de 

piso que, fazendo as razões de fato e de direito, julga improcedente a 

pretensão deduzida na ação indenizatória.3. Mantida a sentença, impõe ao 

Tribunal majorar os honorários advocatícios pelos serviços desenvolvidos 

pelo advogado adverso depois da prolação da sentença, os chamados 

‘honorários recursais’, prescritos no § 11, do artigo 85, do Código de 

Processo Civil. Majora-se de 10% para 11% sobre valor atualizado da 

causa, suficiente o caso em apreciação recursal. (Ap 92819/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) [6] [...]. O 

ônus da prova estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato 

constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373 do 

CPC. (Ap 69185/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 

20/10/2016)

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)

 

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: 1001552-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VLADEMIR APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 06 de Agosto de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO EDVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (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 DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000598-56.2018.8.11.0055 Reclamante: LUCIANO EDVALDO DOS 

SANTOS Reclamada: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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 [i]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. No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto são aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Inclusive no que toca a 

inversão do ônus probatório, conforme art. 6º, inc. VIII do CDC, a qual 

defiro por verificar a hipossuficiência da parte autora no presente caso. 

Sublinha-se que, ao contrário do que defende a empresa ré, a 

responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má 

prestação de serviços subordina-se a dicção do Código de Defesa do 

Consumidor, conforme entendimento pacífico do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça[5]. Pois bem, o autor pleiteia compensação pecuniária pelos 

danos morais decorrentes do atraso, situação que implicou em atraso de 

mais de dez horas do programado. Alega que adquiriu pacote de viagem 

para seu lazer/diversão com seus amigos e esposa Tatiane dos Santos, 

com destino de Cuiabá-MT a Natal/RN, com data de embarque no dia 

20/02/2018 às 05:40 e chegada programada às 9:00 em Guarulhos/SP, 

seguindo, por fim, viagem do aeroporto de Guarulhos - SP às 9:55 e 

chegada ao seu destino às 13:10, sendo que desembarcou no aeroporto 

de Natal apenas as 17:30 e ainda teve suas malas extraviadas, só vindo a 

pegá-las as 03h00min. A ré, ao seu turno, afirma que não deu causa ao 

atraso aludido e que foi o reclamante quem não observou o tempo de 

antecedência, razão pela qual o impedimento de embarque ocorreu de 

forma legítima. Afirma ademais que não há nos autos qualquer 

comprovação de que a bagagem do autor foi extraviada, nem mesmo a 

juntada do RIB Relatório de Irregularidade com Bagagem, razão pela qual 

entende não estar comprovado nos autos os danos morais pleiteados. Em 

que pesem as alegações da empresa promovida, reputo existir razão ao 

autor. De fato, os documentos juntados na inicial confirmam a versão do 

autor de que houve atraso quando da segunda conexão, o que acarretou 

o atraso de mais de dez horas em relação ao horário previsto de chegada 

ao destino final. O que se verifica é que a ré deixou de cumprir o contrato 

de transporte na forma inicialmente estipulada, de modo injustificado, 

porque a alegação de trafego aéreo é fato fortuito interno da atividade, 

que não exclui sua responsabilidade[7]. Neste sentido, colhem-se as 

decisões abaixo transcritas: RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. 

ATRASO DE VOO. 7 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA 

AERONAVE. RISCO DO EMREENDIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. No caso em exame, os 

embaraços elencados pela reclamada – necessidade de manutenção não 

programada – se inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso 

com a teoria do risco do empreendimento, configuram o dever de 

indenizar. Deve ser mantido o quantum indenizatório que atende aos 

parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 132575320168110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016) APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VÔO – 

IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA VIAGEM – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO 

MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – 

AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa transportadora está adstrita ao 

cumprimento de suas obrigações contratuais. Se da inobservância desse 

dever sobrevieram transtornos ao passageiro, torna-se cabível a 

indenização. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo é 

objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva 

da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força 

maior, o que não ocorreu na hipótese. Ao realizar o serviço para qual se 

prestou, a empresa de transporte aéreo assume os riscos inerentes às 

falhas do seu serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados dos 

voos, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais 

prejuízos. Dano moral é aquele causado injustamente a outrem, que não 

atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida 

injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, 

presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte 

aéreos. 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. É devida a restituição dos valores não reembolsados, 

despendidos com a passagem aérea não utilizada em decorrência de 

cancelamento injustificado de voo, na forma simples, já que a situação 

apresentada não se enquadra na hipótese do art. 42, parágrafo único, do 

CDC. (Ap 144186/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 10/04/2014) (grifo 

nosso). Logo, a isso se pode sim dar o nome de atraso da partida do 

ponto inicial, circunstância que obrigam a ré a minimizar o contratempo que 

causou ao consumidor, o que não se depreende dos autos, visto que a ré 

não comprova que forneceu serviços mínimos para amenizar o dano 

ocasionado aos autores, por exemplo, fornecimento de alimentos, 

consoante determina artigo 14, da Resolução n. 141/2010, da ANAC. 

Neste diapasão, está caracterizada a falha na prestação de serviço da 

parte adversa, portanto deve ser a ré responsabilizada na reparação de 

danos existentes, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, que diz: “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”. A responsabilidade é objetiva, somente sendo 

afastada quando comprovado que uma vez prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do 

art. 14, do CDC), do que não se desincumbiu. O dano moral a ser reparado 
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é puro, pois atingiu direito de personalidade, a honra subjetiva da pessoa. 

Outrossim, a impotência do consumidor às práticas usuais do fornecedor, 

como no caso em tela, causam mais do que mero dissabor, trazendo 

sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. Referida conduta não é 

correta, e deve ser reprimida, porque fere os deveres contratuais anexos 

ou laterais de conduta, “que são deveres inerentes a qualquer negócio, 

sem necessidade de previsão no instrumento. Entre eles merecem 

destaque o dever de cuidado, o dever de respeito, o dever de lealdade, o 

dever de probidade, o dever de informar, o dever de transparência, o 

dever de agir honestamente e com razoabilidade”. Assim, é inequívoco 

que a ré violou a boa-fé objetiva, trazida pela legislação consumerista para 

dar equilíbrio às relações contratuais entre consumidores e fornecedores 

(art. 4º, inc. III do CDC). Dito isso, deve compensar os danos morais 

sofridos pelo autor, cuja prova é dispensada, pois presumida. 

Configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações 

e aborrecimentos causados pelo evento, prescindindo de provas[8]. E no 

caso em tela se mostrou agravado pois demonstrado que o autor se 

deslocava para acompanhar o sepultamento de seu pai, ou seja, 

inequívoco os danos causados ao promovente. Posto isso, 

considerando-se as circunstâncias do caso, a condição econômica das 

partes, o caráter pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais a ser pago pela parte ré é 

justo. No tocante aos danos materiais, considerando a responsabilidade 

objetiva da ré e o dano correlato, entendo o pleito indenizatório 

procedente, devendo a ré indenizar o autor pelos danos materiais 

devidamente comprovados, na forma do art. 186 e 927 do Código Civil. 3. 

Dispositivo: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para Condenar a empresa promovida ao pagamento do 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao autor, a título de danos morais, 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tangará da 

Serra/MT, 30 de junho de 2018. Karla Paloma Busato Juiza Leiga [i] [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] Exempli gratia, colhe-se o seguinte aresto: ”[...] 3. A 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a 

responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má 

prestação de serviços após a entrada em vigor da Lei nº 8.078/90 não é 

mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores 

modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo 

Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa 

do Consumidor. [...] (AgRg no AREsp 607.388/RJ, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016)” [7] 

Nesse sentido: “[...] O cancelamento e consequente atraso de voo 

configura falha na prestação do serviço e essa falha enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor. No caso em exame, os embaraços 

elencados pela reclamada – alteração da malha aérea – se inserem na 

órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do 

empreendimento, configuram o dever de indenizar. Deve ser mantido o 

valor da indenização que atende aos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 276317420168110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)” [8] APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADO POR 

ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO PRESUMIDO - 

VALOR REPARATÓRIO - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Em casos de descumprimento do 

contrato de transporte aéreo, deve o transportador responder 

objetivamente pelos danos morais decorrentes do atraso do vôo, nos 

termos do artigo 14 do CDC. Os danos morais configuram-se in re ipsa, 

isto é, decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos 

causados evento, prescindindo de provas. O valor da indenização por 

danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade e moderação, levando-se em conta a 

situação financeira das partes. (Ap 44205/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, 

Publicado no DJE 18/09/2015) (grifo nosso). Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juíza Leiga. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 30 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011735-81.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIKELLE GOMES MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALZIRA PAPADIMACOPOULOS NOGUEIRA OAB - MT0003754A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLY CAROLINA DOS SANTOS 02500011100 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA LUISA PARO OTTON (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 8011735-81.2016.8.11.0055 Autora: Rikelle Gomes Maia Ré: 

Marielly Carolina dos Santos PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Em síntese, as partes realizaram acordo perante o 

Juízo da 3º Vara Cível desta Comarca (cf. ID n. 13786670) e, neste ato, a 

autora renunciou a todo direito sobre o qual se funda a presente ação. 

Deste modo, medida que se impõe é a homologação da referida renúncia 

e, consequentemente, a extinção do presente feito. 3. DISPOSITIVO: Ante 

o exposto, opino por HOMOLOGAR a renúncia da pretensão formulada na 

presente ação, nos termos do art. 487, III “c” 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, 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. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012328-13.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUTILLI & RUTILLI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8012328-13.2016.8.11.0055 Reclamante: RUTILLI & RUTILLI LTDA - ME 

Reclamado: LEANDRO DOS SANTOS TURATI 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 
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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, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e não havendo nulidades 

a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, por inadimplência de honorários de corretor de imóveis 

ajuizada por RUTILLI & RUTILLI LTDA - ME em face de LEANDRO DOS 

SANTOS TURATI, ambas qualificadas nos autos. Narra o reclamante que 

no dia 30 de janeiro de 2016 iniciou os trabalhos para intermediar a venda 

do imóvel pertencente ao Requerido e que após iniciar os referidos 

trabalhos conseguiu localizar um interessado para comprar o citado 

imóvel, Sr. PAULO CEZAR DONIDA, que teria feito uma proposta de 

compra no valor de R$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais), sendo 

10% (Dez por cento) referente à sinal, no montante de R$ 26.000,00 

(Vinte e seis mil reais) e o restante para o dia 30/04/2016. Informa que o 

valor acordado referente à comissão da Requerente seria de 6% (Seis por 

cento) do valor da venda do imóvel, que no presente caso totalizaria a 

quantia de R$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais). Esclarece que 

após uns dias o Requerido parou de atender suas ligações e 

desconversava sobre o assunto, chegando a dizer que não havia 

concretizado o negócio, todavia, descobriu que a venda havia sido 

efetivada. Aduz que passou a cobrar os honorários de comissão do 

Requerido, tendo o notificado dia 27/09/16 via whatsapp. Ao final, aduz 

que desde então vem tentando receber o valor correspondente à 

comissão, todavia, sem nenhuma resposta por parte do Requerido, motivo 

pelo qual requer, a condenação do Requerido ao pagamento do valor 

correspondente à honorário de corretagem, no montante de R$ 15.600,00 

(Quinze mil e seiscentos reais), assim como, a condenação do Requerido 

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 

10.000,00 (Dez mil reais). O promovido em sua defesa afirma que o 

Requerente fez com que o possível comprador assinasse 3 (três) 

propostas de venda, nos valores de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), 

R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais) e R$ 260.000,00 (Duzentos 

e sessenta mil reis), mesmo estando ciente de que o Requerido pretendia 

vender seu imóvel no valor de R$ 275.000,00 (Duzentos e setenta e cinco 

mil reais). Afirma que se sentiu enganado, ludibriado pela Requerente, que 

forjou uma proposta de venda muito menor do que a pretendida, não 

apresentou a proposta no valor de R$ 260.000,00 por motivo 

desconhecido, e que agora, não satisfeito, ainda dá ensejo a uma 

demanda judicial, sendo que esta poderia ter sido evitada caso a própria 

Requerente agisse de maneira honesta apresentando a proposta de 

compra que agora supostamente diz ter apresentado, mas que nunca 

chegou ao Requerido. Requerendo por tais razões a improcedência da 

ação. Passo a Opinar. Pois bem. Resta incontroverso nos autos que o 

autor foi contratado para o fim de intermediar a venda do imóvel 

pertencente ao requerido e que foi o autor quem iniciou as tratativas de 

venda com o futuro comprador. Ainda, que esta negociação foi de fato 

efetivada. Assim, muito embora as alegações da parte requerida sejam 

bastante inquietantes, tais fatos não implicam na ausência de cumprimento 

de pagamento da comissão de corretagem assumida pelo requerido em 30 

de janeiro de 2016 no documento de autorização para venda de imóvel, 

pois a aproximação entre vendedor e comprador se deu em decorrência 

do serviço prestado pelo autor. A jurisprudência é neste sentido: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO 

VERBAL. APROXIMAÇÃO DO COMPRADOR E CONCRETIZAÇÃO 

POSTERIOR DA COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM 

DEVIDA. 1. Benefício da AJG. Caso em que os documentos que instruíram 

o recurso evidenciam renda mensal compatível com o benefício e com os 

parâmetros adotados para sua concessão. Enunciado aprovado pelo 

Centro de Estudos desta Corte. 2. O autor logrou comprovar que houve 

ajuste de autorização da oferta para venda do bem imóvel e que realizou a 

aproximação entre vendedor e compradores, com visitação ao imóvel. O 

corretor manteve anúncio e realizou visitas com interessados no imóvel 

pelo período de aproximadamente dois anos. Além disso, a prova 

testemunhal confirmou que o demandante conduziu os interessados em 

visitação ao imóvel, vindo posteriormente a se concretizar a compra do 

bem, restando perfectibilzada, assim, a atividade de corretagem, nos 

moldes do disposto nos artigos 722 e 723 do Código Civil. 3. A alegada 

desídia do corretor a afastar o dever de pagamento da comissão de 

corretagem não restou comprovada de forma cabal e robusta. A prova 

testemunhal elucidou que as tratativas prosseguiram de forma direta entre 

vendedor e compradores por iniciativa e exigência destes. 4. Na forma do 

previsto no art. 727 do CC, é devida a comissão de corretagem ainda que 

o corretor não tenha participado da negociação final, se foi ela fruto de 

seu trabalho, justamente o caso dos autos. 5. Recurso adesivo. O valor de 

venda do imóvel afirmado na peça inicial não foi impugnado na 

contestação, e não vieram aos autos o instrumento contratual de compra e 

venda ou qualquer outro elemento de prova a afastar tal montante. 

Incidência de correção monetária e de juros sobre mora sobre a quantia 

devida. 6. Honorários recursais devidos pelos réus, nos termos do art. 85, 

§§ 1º, 8º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba 

honorária fixada na sentença. 7. Quanto ao prequestionamento, não 

restou verificada afronta a quaisquer dispositivos. APELAÇÃO DOS RÉUS 

DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70072873284, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 26/04/2018) Nesta feita, na forma 

do previsto no art. 727, é devida a comissão de corretagem ainda que o 

corretor não tenha participado da negociação final, se foi ela fruto de seu 

trabalho, justamente o caso dos autos. No entanto, quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, não vislumbro no caso concreto tal 

ocorrência, pois não há nos autos comprovação de que o descumprimento 

contratual extrapolou o mero aborrecimento e ultrapassou o limite de 

tolerância que se exige das partes nas relações negociais, ainda mais por 

se tratar a parte autora de pessoa jurídica em em que o dano moral deve 

ser comprovado, razão pela qual opino pela improcedência do pedido de 

danos morais. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando-se 

o reclamado LEANDRO DOS SANTOS TURATI a pagar à parte reclamante 

RUTILLI & RUTILLI LTDA - ME o valor correspondente a 6% (Seis por 

cento) do valor da venda do imóvel que perfaz a monta de R$ 15.600,00 

(Quinze mil e seiscentos reais), a título de comissão de corretagem, valor 

que deve ser corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data do 

ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar 

da citação. Julgar Improcedente o pedido de danos morais. 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. 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, 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NERI DE OLIVEIRA (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. 1000368-14.2018.8.11.0055 Autora: Eunice Neri de Oliveira 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$ 642,02 (seiscentos e 

quarenta e dois reais e dois centavos), como prova a certidão de restrição 

anexa aos autos (cf. ID n. 11819127). 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. 13813692) – 

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 

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) Outrossim, 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. 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. 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 a autora ao pagamento de todas as 

faturas pendentes de pagamento, que perfazem o montante de R$ 642,02 

(seiscentos e quarenta e dois reais e dois 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. 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, 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. 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, 
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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: 1000599-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA SOARES DOS ANJOS (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. 1000599-41.2018.8.11.0055 Autora: Dayana Soares dos Anjos 

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 no valor de R$ 198,54 (cento e noventa e oito 

reais e cinquenta e quatro centavos), como prova a certidão de restrição 

anexa aos autos (cf. ID n. 12112298). 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. 13819742) – 

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 

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) Outrossim, considerando existente a relação 

jurídica entre a autora e a ré, bem como demonstrado o inadimplemento do 

primeiro, necessário é a procedência do pedido contraposto. 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. 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 a autora ao pagamento de todas as 

faturas pendentes de pagamento, que perfazem o montante de R$ 198,54 

(cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro 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. 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 
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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, 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. 

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] 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000374-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes Requeridas por meio dos seus Procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1001118-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VARGAS MALDONADO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO (EMBARGADO)

 

Certifico que, decorreu o prazo sem manifestação da Parte Embargada. 

Intimo a Parte Adversa para manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010379-90.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON REZENDE DOS SANTOS OAB - MT0016428A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para se manifestar a respeito da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-89.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO MARTINS DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para se manifestar a respeito da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREYMUNDO TRIBESS (REQUERENTE)

ESTI TRIBESS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVONI STURM (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 20 de Agosto de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000271-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. B. BRUNETTO - ADMINISTRACAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO WAGNER RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000700-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para se manifestar a respeito da certidão da 

Sra Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001187-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATANIA REGINA CAMARGO APOLINARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO)

 

VISTOS. Não há que se falar em revelia, tendo em vista que, nos 

procedimentos do Juizado Especial Cível, a contestação poderá ser 

apresentada até a data da audiência de instrução. Verificando a 

necessidade de produção de provas em audiência, designo o dia 16 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 mínimo de 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 

1º, da Lei 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 
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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, 03 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000107-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARQUES FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes Requeridas por meio dos seus Procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001389-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA CARLOS ANGOLA FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA DAVID DA SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(06 meses), 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, 12 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS 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, 12 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010673-45.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BORGES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (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, 12 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAONNY ALVES DE SANTANA OAB - MT22158/O (ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(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 
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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, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010463-91.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MARIA PEGORINI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANY SANTOS RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando as informações da segunda parte da certidão do ID 

13637039, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 dias, juntar aos 

autos instrumento de procuração, com poderes específicos para os fins 

pretendidos no pedido do ID 13946043. Após conclusos para 

deliberações. Decorrido o prazo, sem manifestação, ARQUIVEM-SE com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-23.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENY SANTOS OLIVEIRA HANAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290 (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

GLAUCO GOMES MADUREIRA OAB - SP188483 (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido e documentos juntados no ID 13956435, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010750-49.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROSA CALIXTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para manifestar sobre o comprovante de 

deposito do ID 14059163, bem como informar o endereço para onde o 

diploma poderá ser encaminhado pela executada. Com o endereço, 

INTIME-SE a executada. Em relação ao valor depositado, caso seja 

solicitado o levantamento, DEFIRO o pedido. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, antes da 

expedição do alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da 

E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de 

que, no prazo legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou 

recurso. Caso não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o 

prazo de 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual 

impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Decorrido o prazo, 

sem manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011584-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ ADORNO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO OAB - MT0017057A (ADVOGADO)
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Intimo as Partes Requeridas por meio dos seus Procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001655-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IARA GUEDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERI APARECIDA REDIVO VIEIRA OAB - MT24785/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN GUEDES GRAMORIN (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 20 de Agosto de 2018, às 16h15min.

Intimação 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)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 28 de Agosto de 2018, às 15h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para se manifestar a respeito da certidão da 

Sra Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001096-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para se manifestar a respeito da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012429-50.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS RICI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO OAB - MT0017057A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes Requeridas por meio dos seus Procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001109-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001259-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSAINEZ LIMA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001500-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIDE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes Requeridas por meio dos seus Procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012004-57.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SILVA COUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT0005735A (ADVOGADO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

 

Intimo as Partes Requeridas por meio dos seus Procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001583-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011578-45.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DALCI FERNANDES GIRARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALESKA MALVINA PIOVAN OAB - MT0010910A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes Requeridas por meio dos seus Procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001731-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MEDEIROS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 10 de Setembro de 2018, às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010897-41.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SILVA COUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT0005735A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes Requeridas por meio dos seus Procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001733-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATHIAS & CIA. LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 10 de Setembro de 2018, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CRISTINA 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)

 

Autos n. 1000564-81.2018.8.11.0055 Autora: Leidiane Cristina dos Santos 

Réu: 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). Ab initio, afasto a preliminar suscitada pela ré, 

considerando ser despicienda a produção de prova pericial para o 

deslinde do caso em epígrafe, especialmente 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). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo 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 no valor total de R$ 347,61 (trezentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e um centavos), como prova certidão de restrição anexa à 

petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece 

a dívida em questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, sofreu danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação após o cancelamento, 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 nos autos (cf. documentos anexos à contestação) 

a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado 

entre as partes devidamente assinado pelo autor (assinatura idêntica a 

juntada ao petitório inicial, sublinhe-se), bem como há juntada de cópia de 

documentos pessoais idênticos aos juntados com a petição inicial. Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem 

maiores digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Nesse diapasão, reputo 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 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 parte 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 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, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 
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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. Ademais, considerando existente a 

relação jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o 

inadimplemento pela primeira, necessário é a procedência do pedido 

contraposto, devendo a parte autora ser compelida ao pagamento de 

todas as faturas pendentes. 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. Bem como, opino 

por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar a autora ao pagamento das faturas inadimplidas, que perfazem 

o importe de R$ 347,61 (trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e 

um centavos), com correção monetária pelo INPC, desde a data dos 

respectivos vencimentos e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. 

Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condeno 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 art. 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, 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 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. [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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000311-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FRANCA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000311-30.2017.8.11.0055 Autora: Zilda França Leite Ré: 

Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos 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). Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela ré por ser incontroversa a relação de consumo direta 

entabulada entre o autor consumidor e esta. Não há duvidas de que o 

primeiro adquiriu o produto viciado em estabelecimento comercial 

pertencente a segunda, por tal motivo, não há falar em ilegitimidade 

passiva. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

supramencionada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. No mérito, prejudicialmente, a ré alega ter havido decadência do 

direito da autora por ter se passado mais de 90 dias da constatação do 

vício. É preciso acolher tal prejudicial, no tocante a obrigação de fazer 

consistente a substituição do produto. Explico: O produto (freezer 

Metalfrio) foi adquirido pela autora em 02 de julho de 2015, tendo 

apresentado vícios desde 26 de fevereiro de 2016 (cf. relatório do SAC 

em ID 8053372). Após inércia da empresa ré em resolver o imbróglio, a 

autora buscou auxílio junto ao Procon/Tangará da Serra-MT, obtendo 

resposta negativa de sua solicitação em 17 de outubro de 2016. A data 

supramencionada deve ser entendida como final do prazo suspensivo da 

decadência (cf. art. 26, §2º, I do CDC). Portanto, considerando que a 

presente ação foi proposta apenas em 06 de junho de 2017 – mais de sete 

meses depois – inequívoco se mostra a ocorrência do direito da autora em 

reclamar pelos vícios aparentes apresentados pelo produto adquirido. 

Embora a autora tenha decaído de seu direito de reclamar pelo vício do 

produto, é certo que há pedido compensatório por danos de ordem moral 

que derivam de suposta falha na prestação do serviço. Neste contexto, no 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, assim restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Inclusive no tocante a 

inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII do CDC). A autora sustenta 

que adquiriu um freezer da marca Metalfrio, pela importância de R$ 

1889,00 (mil oitocentos e oitenta e nove reais), em uma das lojas da 

empresa ré, em 02 de fevereiro de 2015. Ilustra que o produto apresentou 

defeito em 26 de fevereiro de 2016 (dentro do prazo de garantia), mas que 

a empresa ré não atuou diligentemente para regularizar a situação, motivo 

pelo qual foi obrigada a entrar em contato várias vezes com seu serviço 

de atendimento ao consumidor. E, diante da inércia em solucionar o 

imbróglio, a autora afirma ter buscado auxilio junto ao Procon/Tangará da 

Serra-MT, porém a audiência administrativa restou infrutífera. Diante da 

falha na prestação do serviço narrada, como dito, pleiteia reparação por 

danos de ordem moral. Diante da negativa da ré em proceder a troca do 

aparelho ou resolver o problema em tempo oportuno, postergando a 

resolução do imbróglio por tempo indefinido e causando a autora inúmeros 

infortúnios, em especial a perda de seu tempo útil, entendo assistir parcial 

razão à autora. Os documentos dos autos trazidos pela parte autora (nota 

fiscal de compra do produto e extratos das conversas realizadas pelo 

serviço de atendimento ao consumidor) cumulados com a inversão do 

ônus da prova dão conta de que a versão trazida por esta é verossímil, no 

sentido de que a ré agiu negligentemente, protelando indevidamente a 
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resolução do problema ao não enviar o produto para a assistência técnica, 

na forma estabelecida no art. 18 §1º do CDC. Ademais, a ré sequer 

explicitou o procedimento de envio do produto para assistência técnica, 

apenas enviou técnicos a residência da autora (que não resolveram o 

problema, tampouco deram laudo com negativa do atendimento, 

inexistência de vício no produto, culpa exclusiva do consumidor etc), o 

que demonstra, no mínimo, violação ao dever de informação (cf. art. 6º, 

inc. III do CDC). Em verdade, há nítida violação dos deveres anexos ao 

contrato[5]: a recusa injustificada em consertar aparelho em garantia 

contratual/legal configura violação da boa-fé objetiva que, por fim, obstou 

o gozo de produto essencial (freezer), causando danos morais a autora. 

Ademais, não há nos autos quaisquer provas produzidas pela ré, esta não 

juntou qualquer documento indiciário de prova impeditiva, modificativa ou 

extintiva do direito da autora (na forma do art. 373, II do CPC) – ônus que 

lhes competia, sublinhe-se. Dito isso, a ré deve indenizar a autora em 

danos morais, cuja prova é dispensada, pois presumida. Configuram-se in 

re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos 

causados pelo evento, prescindindo de provas. Bem como por não ter 

sido respeitado o dever de informação adequada correlata a prestação de 

serviço in casu. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. APARELHO 

CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. 

REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM. RECURSO PROVIDO. Aparelho celular adquirido no 

estabelecimento da requerida que apresentou vício, o qual não foi sanado 

dentro do trintídio legal. A doutrina aponta o dever de qualidade nas 

relações de consumo como um dos grandes nortes instituídos pelo Código 

de Defesa do Consumidor. Levando em consideração a aplicação da 

legislação especial ao caso em tela, impõe-se a responsabilização da 

fornecedora e do comerciante na forma objetiva, o que significa a 

dispensa da prova de culpa para restar evidenciado o dever de indenizar, 

bastando a existência do dano e do nexo de causalidade, que restaram 

demonstrados no caso dos autos.A frustração, a interrupção do uso do 

aparelho por vício inesperado, a busca pela solução do impasse não 

encontrada via extrajudicial, ensejam o dever de indenizar.O dano moral 

além de servir como reparação do prejuízo moral suportado 

indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para 

que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e 

passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a 

própria relação de consumo.Indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) 

que comporta majoração para R$ 3.000.00 (três mil reais)Celular adquirido 

por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). [...] (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 558376920148110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 28/06/2016) (grifo nosso) Posto 

isso, considerando-se as circunstâncias do caso, a condição econômica 

das partes, o caráter pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais a ser pago pela parte ré é 

justo. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I 

do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar a ré 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, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Sem custas ou honorários 

nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o 

feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 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, 11 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] [...] são deveres inerentes a qualquer negócio, sem 

necessidade de previsão no instrumento. Entre eles merecem destaque o 

dever de cuidado, o dever de respeito, o dever de lealdade, o dever de 

probidade, o dever de informar, o dever de transparência, o dever de agir 

honestamente e com razoabilidade”.

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)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

22 CIRETRAN TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Acolho a emenda da inicial. Proceda-se a inclusão do Estado de 

Mato Grosso no polo passivo. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, 

c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o representante judicial dos 

reclamados, a fim de que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se 

manifestem acerca do conteúdo da petição inicial. Com ou sem 

manifestação dos reclamados, 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, 12 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Em razão do Alvará expedido nos autos, intimo novamente a Parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000096-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOP TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO OAB - MT0009304S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Visualizo a necessidade de produção de provas em audiência. 

Designo o dia 29 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, intime-se a parte reclamada a fim de que, 

querendo, se manifeste sobre os documentos anexados pela parte 

reclamante à petição do ID 9519204. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

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)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO KROETZLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARION PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O processo já foi extinto com resolução do mérito. A sentença foi 

devidamente publicada no DJE (Evento 14794276), tendo a reclamada sido 

intimada por meio de seus advogados, tendo decorrido o prazo legal sem 

apresentação de recurso (Evento 14959679). Não há, portanto, como 

atender neste momento o requerimento do ID 13213677, porquanto a 

sentença já foi alcançada pela coisa julgada. Intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010641-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVENICE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há qualquer imposição de pagamento de valores à exequente, 

portanto, incabível a medida de bloqueio pleiteada na petição do ID 

12901656; o cumprimento de sentença determina, apenas, obrigação de 

fazer, conforme dispositivo da sentença do ID 11005886. Por esse mesmo 

motivo, não há como acolher a objeção do ID 13421978. Assim, INDEFIRO 

o pedido de penhora on line. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se Tangará da 

Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000635-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERNANDES MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010185-22.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAIME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 257 de 569



 

INTIMO o Exequente para requerer o que enteder de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012161-93.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LUIZ RIZZON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MATIAS SUBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Por ocasião da diligência de penhora de bens móveis em sua 

residência, o executado entregou à Oficial de Justiça aos autos contrato 

de cessão de direito, aduzindo que o imóvel onde atualmente reside foi 

cedido a terceira pessoa, bem como todos os bens móveis que ali se 

encontram. Não obstante este não seja o momento adequado para análise 

do cabimento ou não da penhora, analisando o contrato do ID 13022908, 

verifica-se que na cláusula 3ª constou que, juntamente com a cessão, se 

incluiriam todos os “móveis embutidos”. Grosso modo, são considerados 

móveis embutidos, aqueles cujas laterais não ficam à mostra, ou seja, o 

objeto está acoplado na parede, ou dentro dela. Não consta do contrato 

qualquer cessão em relação aos demais bem móveis que guarnecem a 

residência, tais como, geladeira, freezer, televisão, etc. Portanto, além de 

não se tratar do momento adequado para se concluir que a penhora em 

questão é ou não cabível, não há justificativa alguma para que a diligência 

de penhora seja suspensa. Assim, EXPEÇA-SE novo mandado de penhora 

de bens móveis, nos termos da decisão do ID 10060201, devendo o Oficial 

de Justiça responsável pela diligência penhorar os bens móveis 

independentemente de qualquer justificativa apresentada pelo executado. 

Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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. Intime-se o reclamante para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos 

documento que faça comprovar os motivos da sua ausência da audiência 

de conciliação, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, querendo, oferecer impugnação a 

contestação, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para análise de 

possibilidade de julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Tangará da 

serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE RIBEIRO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos 

o atestado médico mencionado no termo de audiência do ID 14102992, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito. Com a juntada, designe-se 

nova data para realização de audiência de conciliação. Decorrido o prazo, 

sem manifestação, conclusos para extinção. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar contestação. Após, INTIME-SE o reclamante para, querendo, 

oferecer impugnação, em igual prazo. Em seguida, conclusos para 

deliberações quanto a necessidade de designar audiência de instrução ou 

análise de possibilidade de julgamento antecipado. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000909-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA AMALIA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

intimo a parte Reclamada para manifestar, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011711-53.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA OAB - MT20018/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

 

intimo a parte Reclamada para manifestar, no prazo de 5 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)
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ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE DA SILVA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o requerimento formulado no ID 13962577. Oficie-se a 

Caixa Econômica Federal a fim de que, no prazo de 10 dias, prestem 

informações acerca de eventual vínculo empregatício atual do executado. 

Com a informação, intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do mérito. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 12 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORAIDES PINHEIRO DE AVILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o requerimento formulado no ID 13962820. Oficie-se a 

Caixa Econômica a fim de que, no prazo de 10 dias, prestem informações 

acerca de eventual vínculo empregatício atual do executado. Com a 

informação, intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 12 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000073-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY NEVES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. INTIME-SE o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quais são e onde se encontram os bens de sua propriedade, sujeitos à 

penhora e seus respectivos valores, consignando que a omissão 

caracterizará ato atentatório à dignidade da Justiça, com aplicação de 

multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras 

sanções de natureza processual e material (Art. 774, do CPC). Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, INTIME-SE o exequente para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010847-49.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que os valores depositados nos autos já foram 

devidamente levantados em favor da exequente (ID 14085684) e o autos 

extintos pela quitação do débito, AO ARQUIVO com as devidas baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A (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, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 
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voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON ARIABO QUEZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000256-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RABER & FRAGA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA OAB - 

MT0009025A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGIC LASER DISTRIBUIDORA LTDA. (EMBARGADO)

RODRIGO FERREIRA LOPES (EMBARGADO)

KARIN LISBOA BAUMEISTER (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao arquivo com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 260 de 569



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, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000535-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SANTA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao endereço atualizado do 

executado (ID 13974733), cite-se da presenta ação, designando-se, 

ainda, nova data para realização de audiência de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010351-83.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLY CAROLINA DOS SANTOS 02500011100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AJS SINAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 13991450, no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO o pedido. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o 

postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para 

levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, 

nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Caso não haja 

manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se, NA INTEGRA, o despacho do ID 11591380. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença em relação ao saldo remanescente. Nos termos 

do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a 

sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRANA SANTANA FERREIRA OAB - MT23945/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL PARK LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que ainda não se aperfeiçoou a citação da 

reclamada, RECEBO o pedido de adiamento da petição inicial. Oficie-se ao 

juízo deprecado, remetendo copia da petição do ID 13982554. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos 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, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010910-40.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMAO GONCALVES DEBESA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do Id 13224448 e demais documentos juntados pelo reclamado 

nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 107334 Nr: 6124-70.2008.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Certifico que decorreu o prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 113275 Nr: 3494-07.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - 

OAB:11125/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão, intimo a parte exequete por 

meio de seu advogado, para requerer o que entender de direito, conforme 

despacho de fl.421.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30263 Nr: 3152-40.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR EBERHART, JEC.BALSAS/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu a suspensão do prazo requerido, intimo a parte 

requerente por meio de seu advogado, no prazo de 10(dez) dias, para que 

se manifeste,conforme despacho de fl.252.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001634-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/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 

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 retardo no 

provimento jurisdicional. Sob um juízo de cognição sumária, não verifico a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em 

especial porque não visualizo a probabilidade do direito invocado, já que o 

requerimento esbarra, num primeiro momento, no impedimento descrito no 

art. 1º e art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, que vedam a concessão de 

antecipação de tutela para obrigar o Poder Público a promover a inclusão 

de recursos em folha de pagamento de servidores. A jurisprudência é 

iterativa nesse sentido: TJMA-0051585) DIREITO ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS 

DECORRENTES DE ERRO NA CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV. 

TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO EM FOLHA DA 

DIFERENÇA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE. DOTAÇÃO DE NATUREZA 

PECUNIÁRIA. PROIBIÇÃO DO ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/1997, INCLUÍDO 

PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/2001, E DO ART. 7º, §§ 2º E 5º, 

DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXAURIMENTO, AINDA QUE 

PARCIAL, DO PEDIDO. VEDAÇÃO DOS ARTS. 1º DA LEI Nº 9.494/1997 E 

1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/19920. DECISÃO REFORMADA. I. Para a 

concessão do pedido de tutela antecipada, é necessário o preenchimento 

dos requisitos previstos no art. 273 do CPC, de um lado a evidência do 

direito alegado, decorrente de prova inequívoca, e do outro o risco de 

dano irreparável ou de difícil reparação, ou que esteja caracterizado o 

abuso de direito de defesa, ou, ainda, o manifesto propósito protelatório do 

réu. II. A antecipação dos efeitos da tutela, visando à inclusão imediata em 

folha de diferenças salariais ao servidor público, é obstada pelo art. 2º-B 

da Lei nº 9.494/1997, incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001 e 

pelo art. 7º, §§ 2º e 5º, da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 

12.016/09). III. Além disso, a inclusão em folha de pagamento esgota, em 

parte, o objeto da ação principal, o que corresponde a mais uma restrição, 

no procedimento de antecipação de tutela em face do Poder Público, 
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segundo os arts. 1º da Lei nº 9.494/1997 e 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. 

IV. Agravo provido. (Processo nº 0002224-04.2013.8.10.0000 

(132099/2013), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Marcelo Carvalho Silva. j. 

16.07.2013, unânime, DJe 22.07.2013). TJMA-0050257) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEDAÇÃO LEGAL. ARTS. 1º E 2º B DA LEI Nº 

9.494/97 E NO ART. 1º § 4º. I - A Lei nº 9.494/97 veda, em sede de liminar, 

a antecipação dos efeitos da sentença para concessão de vantagens 

remuneratórias aos servidores públicos que enseje com a liberação de 

recursos contra a Fazenda Pública. II - Agravo Provido. Unanimidade. 

(Agravo de Instrumento nº 02209-35.2013.8.10.0000 (129991/2013), 5ª 

Câmara Cível do TJMA, Rel. Raimundo Barros. j. 03.06.2013, unânime, DJe 

07.06.2013). TJPE-019836) PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO DE AGRAVO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

PERCENTUAL DE 11,98%. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 

9.494/97. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não obstante os 

termos do Enunciado nº 01, da 8ª Câmara Cível do TJPE, publicado no DJ 

de 11.08.2005, no sentido de que "acréscimo do percentual de 11,98% 

(onze virgular noventa e oito por cento) relativo à conversão da URV nos 

seus vencimentos, posto que tal plus é devido apenas aos membros e 

servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, e do Ministério Público, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento", é cediço que o art. 1º 

da Lei nº 9.494/97 veda, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos 

meritórios contra a Fazenda Pública, que impliquem concessão de 

vantagens remuneratórias a servidores públicos. 2. Precedentes desta 

Corte de Justiça. 3. À unanimidade, foi negado provimento ao recurso de 

agravo. (Recurso de Agravo nº 0148616-4/01, 8ª Câmara Cível do TJPE, 

Rel. Ricardo de Oliveira Paes Barreto. j. 22.03.2007, DOE 10.04.2007). Por 

outro aspecto, é preciso salientar que a medida alternativa pleiteada pelo 

reclamante (demonstração da entrega do fardamento) é de impossível 

cumprimento, já que ele mesmo informa que nos anos de 2013, 2014 e 

2015 o reclamado deixou de fornecer as fardas. Ora, se o próprio 

reclamante afirma que as fardas não foram entregues, não há razão 

lógica para determinar que o reclamado demonstre algo que o próprio 

autor afirma que não ocorreu. Impossível, portanto, que o reclamado 

comprove a entrega das fardas ou o pagamento do auxílio respectivo, 

como pretende o reclamante. Por fim, não há demonstração da 

necessidade premente da medida pleiteada, posto que não há nenhuma 

notícia de que o requerido não poderá honrar com o cumprimento de 

eventual condenação, além do requerente não comprovar, aliás sequer 

informa qualquer fato que indique a iminência de dano irreparável ou de 

difícil reparação que justificaria a concessão da tutela de urgência. 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, conclui-se que não 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, 

pela insuficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela inexistência do fumus boni iuris e, principalmente, 

do periculum in mora. Além disso, está patente a presença do requisito 

negativo consistente no perigo de irreversibilidade do provimento. Com 

estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a 

tutela de urgência almejada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000750-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALI PINTO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às conseqüências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exeqüendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 

UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 
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condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do ID 10556982, determinando a expedição de 

ofício ao empregador do executado, sendo a Prefeitura Municipal de 

Tangara da Serra/MT, localizada no endereço informado nos autos, para 

que proceda depósito mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do 

devedor, até o limite do valor exeqüendo (R$ 5.089,55). Uma vez efetivada 

com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 

2º, do CPC de 2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 

53 e §§, da Lei nº 9.099/95). Junte-se cópia do termo de penhora on-line. 

Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1001393-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICELY PEREIRA DA ROCHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CHIAPINOTTO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Os embargos devem ser extintos sem resolução do mérito. De 

início, necessário ponderar que nos autos principais (Processo nº 

1000406-26.2018.811.0055), a execução ainda não está garantida, 

porquanto não houve penhora. A diligência de penhora on line resultou no 

bloqueio de valor irrisório. O art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 é expresso 

no sentido de que a penhora é pressuposto para o oferecimento dos 

embargos, regra essa que se estende inclusive para os procedimentos de 

cumprimento de sentença. Nesse sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: 

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial.” Assim, não estando garantida a execução, os embargos não 

devem ser recebidos. Por outro lado, a inicial dos embargos deve ser 

indeferida, tendo em vista a carência da ação pela patente inadequação 

da via eleita pelo embargante, que promove os embargos em total 

descompasso com o que dispõe o art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95, que 

estabelece que os embargos devem ser propostos nos mesmos autos da 

execução. Ante o exposto, diante da inexistência de garantia do Juízo, 

deixo de receber os embargos opostos pelo executado, negando-lhes 

seguimento, e indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do 

CPC. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 12 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88749 Nr: 2640-04.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO TORMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

CENTRAL DE ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2640-04.2013.811.0045 COD. 88749

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: IVO TORMES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ivo Tormes, Cpf: 55706754934, Rg: 

1041362-6 SSP MT Filiação: Getulio Tormes e Maria Neli Tormes, data de 

nascimento: 08/04/1961, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Av. Brasil, Nº 

759-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ R$505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos)), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 11 de julho de 2018.

Luciana Maria Adams

Gestora Adm II

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002793-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE VELHO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1002793-44.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Em atenção ao 

disposto no art. 376 do CPC, intime-se a impetrante para juntar aos autos a 

legislação municipal que regulamenta a concessão do alvará pretendido 

por ela e negado pela municipalidade, e, baseada em referida legislação, 

indicar com clareza o direito líquido certo supostamente lesado. II. Em 

seguida, imediatamente conclusos. III. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 
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12 de julho de 2018. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99959 Nr: 5897-03.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÉZIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 99959

Vistos etc.

I. Defiro pedido de busca do endereço da parte requerida nos sistemas de 

informações disponíveis tendo em vista o vasto lapso temporal decorrido 

da última tentativa.

II. Realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante na última tentativa de localização, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do 

feito.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20064 Nr: 1383-85.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSDM, TDJSDM, DESDM, ETDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 Código: 20064

Vistos etc.

I. Compulsando os autos, tendo em vista os executados João Batista 

Schirmer de Mattos e Terezinha de Jesus Shirmer de Matos terem sidos 

devidamente intimados por A.R. no endereço constante à fl. 170.v/171.v. 

Proceda-se com a intimação pessoal dos mesmos do despacho de fl. 164 

a fim de regularizar sua representação processual.

II. Defiro como requer à fl. 177, proceda-se com a busca de endereço dos 

executados Elisabete Terezinha Mattos e Delfino Elizeu Schimmer Mattos 

nos sistemas disponíveis.

 III. Após, realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

IV. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante na última tentativa de localização, abra-se vista ao exequente 

para providencias.

 V. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 34954 Nr: 5590-25.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 34954

Vistos etc.

I. Defiro pedido de busca do endereço da parte requerida nos sistemas de 

informações disponíveis tendo em vista o vasto lapso temporal decorrido 

da última tentativa.

II. Realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante na última tentativa de localização, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do 

feito.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111367 Nr: 4607-16.2015.811.0045

 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: HABITABEM RIO VERDE IMOVEIS EIRELE, VALNI ROQUE 

VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº 111367.

Vistos etc.

I. Antes de se determinar a realização de citação por edital, determino a 

busca do endereço da parte requerida nos sistemas de informações 

disponíveis.

II. Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles 

constantes nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação/intimação da parte requerida, nos termos do disposto na decisão 

inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante nas últimas tentativas de localização, determino a realização da 

citação mediante a expedição de edital, observado o conteúdo do art. 257 

do Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 (vinte) dias.

IV. Nesta hipótese, transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador 

especial à parte requerida citada mediante a expedição de edital, na forma 

do art. 72, inciso II do CPC, a Faculdade La Salle, representada por seu 

núcleo de práticas jurídicas, na pessoa de seu procurado Sérgio Alberto 

Botezini.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de março de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 22166 Nr: 3323-85.2006.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ DA SILVA LANCHONETE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº 22166.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de busca do endereço da parte requerida nos sistemas 

de informações disponíveis.
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II. Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles 

constantes nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação/intimação da parte requerida, nos termos do disposto na decisão 

inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante nas últimas tentativas de localização, intime-se a parte autora 

para que manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 15 

(quinze) dias.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de março de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 4468 Nr: 592-29.2000.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIANA AVIAÇÃO AGRÍCOLA INSUMOS E CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCO AGROPECUÁRIA LTDA, NILVO 

ANTÔNIO REFFATTI, ROMÁRIO COSTA MONTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 4468

Vistos etc.

I. Defiro pedido de fls. 115/116, determino a busca do endereço da parte 

executa (ROMÁRIO COSTA MONTANHA – CPF 216.962.170-91) nos 

sistemas de informações disponíveis.

II. Realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante na última tentativa de localização, intime-se a parte autora para 

que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito.

IV. Defiro ainda pedido de inclusão dos nomes dos demais executados 

(MERCO AGROPECUÁRIA LTDA e NILVO ANTÔNIO REFFATTI) em 

cadastro de inadimplentes (CPC, art. 782, §3º), observando-se o valor 

atribuído a execução. A inscrição será cancelada imediatamente se for 

efetuado pagamento, se for garantida a execução ou se for extinta por 

qualquer outro motivo (CPC, art. 782, §4º).

 V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42164 Nr: 2472-70.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDODD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO: 42164

Vistos etc.

I. Antes de se determinar a realização de citação por edital, determino a 

busca do endereço da parte executa nos sistemas de informações 

disponíveis tendo em vista a não realização em todos os sistemas e o 

vasto lapso temporal decorrido da última tentativa.

II. Realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante na última tentativa de localização, determino a realização da 

citação da parte requerida mediante a expedição de edital, observado o 

conteúdo do art. 257 do Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 

(vinte) dias.

IV. Nesta hipótese, transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador 

especial à ré, citada mediante a expedição de edital, na forma do art. 72, 

inciso II do CPC, o Dr. Sérgio Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica 

da Faculdade La Salle, que deverá ser intimado para que se manifeste nos 

autos.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 96670 Nr: 3276-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE SOUZA VIGO - 

OAB:17074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 96670

Vistos etc.

I. Defiro a busca do endereço da parte executa nos sistemas de 

informações disponíveis tendo em vista a não realização em todos os 

sistemas.

II. Realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante na última tentativa de localização, determino a intimação do 

requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98445 Nr: 4739-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO MARQUES MIRANDA - ME, 

SEBASTIÃO MARQUES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 98445.

Vistos etc.

I. De efeito, de acordo com a norma de regência, a citação do réu mediante 

a expedição de edital, tão somente se afigura viável após o esgotamento 

de todos os meios convencionais de citação. O que não é o caso dos 

autos haja vista não apreciação do pedido da parte autora anteriormente 

visto a mesma ter apontado endereço para a tentativa de citação.

II. Sendo assim, determino a busca do endereço do requerido nos 

sistemas de informações disponíveis.

III. Realizada a pesquisa junto ao sistema Infojud e sendo apresentado 

endereço, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação 

pessoal do requerido, nos termos do disposto na decisão inicial.

IV. Outrossim, resultando infrutífera a localização de endereço, abar-se 

vista a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

quanto ao prosseguimento do feito.

 V. Expeça-se o necessário.

 VI. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86703 Nr: 499-12.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA ARRUDA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 86703

Vistos etc.

I. Antes de se determinar a realização de citação por edital, determino a 

busca do endereço da parte executa nos sistemas de informações 

disponíveis tendo em vista a não realização em todos os sistemas e o 

vasto lapso temporal decorrido da última tentativa.

II. Realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante na última tentativa de localização, determino a realização da 

citação da parte requerida mediante a expedição de edital, observado o 

conteúdo do art. 257 do Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 

(vinte) dias.

IV. Nesta hipótese, transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador 

especial à ré, citada mediante a expedição de edital, na forma do art. 72, 

inciso II do CPC, o Dr. Sérgio Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica 

da Faculdade La Salle, que deverá ser intimado para que se manifeste nos 

autos.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36523 Nr: 1556-70.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS GERONIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 36523

Vistos etc.

I. Antes de se determinar a realização de citação por edital, determino a 

busca do endereço da parte executa nos sistemas de informações 

disponíveis tendo em vista a não realização em todos os sistemas e o 

vasto lapso temporal decorrido da última tentativa.

II. Realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante na última tentativa de localização, determino a realização da 

citação da parte requerida mediante a expedição de edital, observado o 

conteúdo do art. 257 do Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 

(vinte) dias.

IV. Nesta hipótese, transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador 

especial à ré, citada mediante a expedição de edital, na forma do art. 72, 

inciso II do CPC, o Dr. Sérgio Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica 

da Faculdade La Salle, que deverá ser intimado para que se manifeste nos 

autos.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108830 Nr: 3274-29.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. O COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 108830

Vistos etc.

I. Defiro pedido de busca do endereço da parte requerida nos sistemas de 

informações disponíveis tendo em vista a não realização em todos os 

sistemas e o vasto lapso temporal decorrido da última tentativa.

II. Realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Sendo o mesmo endereço indicado na inicial, intime-se a parte autora 

para que manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110309 Nr: 4120-46.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVERCINDA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:11.880/A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18.678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 110309

Vistos etc.

I. Defiro pedido de busca do endereço da parte executa nos sistemas de 

informações disponíveis tendo em vista a não realização em todos os 

sistemas e o vasto lapso temporal decorrido da última tentativa.

II. Realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante na última tentativa de localização, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do 

feito.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de julho de 2018.

CÁSSIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107345 Nr: 2488-82.2015.811.0045

 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: SIMONE APARECIDA DE GOWS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 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: PAULO GUILHERME PFAU - 

OAB:1799

 Vistos etc.

I. Ante ausência justificada da parte autora, vide fl. 107, redesigno o para 

o dia 09/08/2018, às 15:30 horas, devendo o autor ser intimado para 

prestar depoimento pessoal, com a advertência insculpida no § 1º do art. 

385 do CPC.

II. O pedido de prova pericial será analisado em audiência.

 III. Intimem-se. Cumpra-se.
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Lucas do Rio Verde-MT, 11 de julho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002793-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE VELHO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1002793-44.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizado por MICHELE VELHO EIRELI - ME em face de ato praticado pela 

autoridade coatora GIOVANNI RODRIGUES DA SILVA, Secretário Municipal 

Finanças, devidamente qualificados nos autos. Alega a impetrante, em 

síntese, que é organizadora de feiras e que, atualmente, tem percorrido o 

Brasil com o evento Food Truck Festival, o qual reúne “food trucks” locais 

e de outros Estados. Relata que o referido evento foi realizado neste 

Município nos dias 03 a 06 de abril de 2017, sem maiores empecilhos para 

a expedição do alvará. Todavia, ao solicitar o alvará de realização do 

evento referente a este ano de 2018, nos dias 12 a 15 de julho de 2018, 

este foi negado pela autoridade coatora, sob o argumento da 

“impossibilidade da prestação ambulatorial dentre à seara do ocluso 

(estacionamento de supermercado privado). Requer seja liminarmente 

concedida a ordem no sentido de expedir imediatamente o alvará de 

licença para localização e funcionamento em horário especial, 

salvaguardando o direito de livre concorrência, exercício de atividade 

econômica e isonomia, em face de injusto e abusivo indeferimento por 

parte da autoridade coatora. 2. É o sucinto relatório. DECIDO. A concessão 

de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a existência de 

prova pré-constituída, uma vez que alberga o direito líquido e certo, é 

dizer, aquele que deflui da documentação acostada aos autos, 

dispensando qualquer dilação probatória. Para a concessão da liminar 

devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a) que haja 

relevância dos motivos ou fundamento em que se assenta o pedido inicial; 

e b) que haja possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da 

impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se 

o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final 

de mérito. No caso vertente, a violação sustentada pela impetrante diz 

respeito à não concessão de alvará de licença para localização e 

funcionamento, para evento a se realizar durante o período de 12 a 15 de 

julho de 2018, ao argumento da impossibilidade da atividade ambulante se 

dar em local privado (estacionamento de um supermercado). Segundo 

consta, ainda, na decisão emitida pela autoridade coatora (Id 14126864), a 

impetrante não teria se atentado ao prazo de 05 (cinco) dias anteriores ao 

evento para a solicitação do alvará. Pois bem, quanto ao suposto 

descumprimento do prazo de 05 (cinco) dias, temos que a administração 

pública, ainda assim, fez a análise de mérito, de tal sorte que a questão 

pode ser conhecida pelo Judiciário. Todavia, convém destacar que a 

impetrante não procedeu com a devida prudência ao formular um 

requerimento administrativo apenas dois dias antes do evento. Logo, 

eventual prejuízo só pode ser atribuído a si mesma. Quanto ao mérito da 

decisão administrativa, consigno que, apesar da faculdade do Poder 

Público Municipal em definir regras para a concessão de alvarás de 

funcionamento e localização, as exigências não podem sobrepor-se ao 

razoável, com o intuito de criar empecilhos e embaraços, tornando difícil o 

exercício do comércio, ou mesmo impondo condições diferenciadas. No 

caso em apreço, apesar do zelo da administração pública em considerar 

que a feira somente poderia ocorrer em local público, temos que a norma 

deve considerar a situação concreta. A atividade de uma feira não possui 

a mesma dinâmica de uma venda de porta em porta. Na verdade, mesmo a 

feira de rua feita em um local público remete à ideia de que o evento é 

montado em determinado local para o funcionamento provisório e depois 

desmontado. A propósito, alguns eventos são feitos em locais especiais, 

como centros de eventos por exemplo que, não necessariamente são 

espaços de propriedade do poder público, mas de livre acesso. O caso do 

estacionamento de shopping ou supermercado possui características 

semelhantes, já que podem ser acessados por qualquer pessoa, durante 

o horário do funcionamento. Na verdade, um local bem iluminado, cercado 

e eventualmente com de câmeras de segurança é mais seguro para o 

usuário do que local público ermo. Assim, na aplicação da lei o julgador 

deve estar atento às finalidades sociais e ao bem comum. Portanto, não se 

vislumbra impossibilidade ou incompatibilidade do evento feira, ainda que 

entendido como atividade ambulante, seja realizado em estacionamento de 

supermercado, dadas as características do evento em si. Isto posto, 

entendendo que a interpretação emprestada pelo Poder Público não está 

alinhada com o fundamento da norma regulamentar, é de se reconhecer o 

direito líquido e certo do direito ao exercício da atividade regulamentada. 

Merece registro que a presente decisão apenas e tão somente afasta o 

óbice do local da realização da feira gastronômica. Se houver qualquer 

outro elemento de ordem pública que impeça a expedição do alvará, 

deverá agir de acordo com a norma administrativa em decisão 

fundamentada. 3. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO 

A LIMINAR vindicada para DETERMINAR a intimação da impetrada para 

proceder a imediata expedição de alvará de licença para localização e 

funcionamento do evento “Food Truck na Estrada” no período de 12 a 15 

de julho de 2018, sem prejuízo da exigência do pagamento das taxas 

correspondentes, e salvo a existência de qualquer outro elemento de 

ordem pública que impeça a expedição do alvará. 3.1. Notifique-se e 

intime-se a autoridade coatora quanto ao conteúdo desta ação, 

enviando-lhe uma cópia da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste informações que entender necessárias. 3.2. Após o 

decurso do prazo para informações, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público e venham conclusos. 3.3. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000414-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MUNIZ DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA OAB - MT22113/O (ADVOGADO)

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE SOBRE O LAUDO 

PERICIAL MÉDICO, APORTADO AOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005019-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. D. S. D. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. D. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1005019-56.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: SOLANGE LOPO DA SILVA DE LIMA REQUERIDO: ALUIZIO 

DE SOUZA DE LIMA Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes constante no 

documento Id. 11041389 p. 01/02, restando extinto o processo com 

resolução do mérito. 2. Isento de custas, eis que as partes são 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita. 3. Tem-se entendido que: 

“As sentenças meramente homologatórias não precisam ser 

fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de transação 

(RT 621/182). 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as 

baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de junho de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002393-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELIN DAL PRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002393-30.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: KELIN DAL PRA Vistos. 1. Na ação de busca 

e apreensão, o valor da causa deve corresponder ao montante 

concernente às parcelas vencidas e vincendas na data do ajuizamento da 

demanda. Nesse sentido: AGRAVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 259, 

I, DO CPC. EQUIVALÊNCIA AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. POSIÇÃO 

PERFILHADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Na esteira dos precedentes do C. STJ, para 

efeito de atribuição do valor da causa em ação de busca e apreensão de 

bem móvel financiado com cláusula de alienação fiduciária, é de ser 

considerado o saldo contratual devedor em aberto (parcelas vencidas e 

vincendas). Sob pena de suprimir um grau de jurisdição, caberá ao Juiz a 

quo decidir sobre o pedido de liminar de busca e apreensão do bem 

descrito na petição inicial. (TJ-SP - Agravo de Instrumento : AI 

20475292520168260000 SP 2047529-25.2016.8.26.0000 Relator (a): 

Adilson de Araujo Julgamento: 29/03/2016 Órgão Julgador: 31ª Câmara de 

Direito Privado Publicação: 29/03/2016) 2. Se assim é, nos termos do artigo 

292, §3º do CPC, atribuo à causa o valor de R$32.421,34 (Trinta e Dois Mil 

e Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos), 

consoante memória de cálculo de Num. 13806226, posto ser este o 

conteúdo patrimonial em discussão. 3. Intime-se, portanto, a autora para, 

no prazo de 15 dias, recolher o valor faltante das custas e despesas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial. 4. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 3 de julho de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86182 Nr: 5871-73.2012.811.0045

 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: MARCIO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A, ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, NÁDIMA 

V. DE FIGUEIREDO - OAB:7918, RAFAEL WASNIESKI - OAB:MT/7973-B, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT/10133, EDER ROBERTO PIRES DE FREITA - OAB:3889, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627, LUIZ 

FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 Intimação da parte requerida para que no prazo legal, apresente 

manifestação quanto o laudo pericial de fls. 538/542

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 92169 Nr: 6031-64.2013.811.0045

 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: RNDCS, VWSDO, MLSDO, KASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDCDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍDIO FREITAS DA ROSA - 

OAB:17587/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimação da parte autora para que no prazo de 10 dias manifeste-se nos 

autos, tendo em vista o petitório de fls. 85/87.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005228-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE PORTAL DO SABOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005228-25.2017.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 29 de 

agosto de 2018, às 15h00min. Intime-se a requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 

de julho de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31328 Nr: 540-18.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA, MARIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT/6.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT, 

TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 Intimação do(a) Dr(a). TAÍSSA MAFFESSONI, OAB-MT Nº 18436/O, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112644 Nr: 5280-09.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SOUSA LANOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimo o Requerente para que, no prazo de 10 (dez)dias, informe CPF e 

dados bancários para expedição do competente alvará.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004529-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOUSA CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004529-34.2017.8.11.0045. Considerando-se a gravidade 

do quadro clínico apresentado pelo requerente, que é portador de moléstia 

que impõe limites ao exercício de atividade laboral (evento n.º 10637899), 

adicionado ao fato de que a cessação do benefício está prevista para 

12/07/2018 e que a perícia médica foi agendada somente para 14/08/2018, 

como forma de concretizar o comando da decisão judicial que deferiu a 

tutela de urgência, Determino a expedição de ofício ao Gerente Executivo 

do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo improrrogável 

de 5 (cinco) dias, a prorrogação do auxílio-doença ao autor Reginaldo 

Sousa Cavalcante, até a data agendada para a realização da perícia 

administrativa. Cumpra-se integralmente a decisão encartada no evento nº 

12615660. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 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.: 40938 Nr: 1243-75.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CIRIACO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B OAB/MT

 Vistos etc.,

Trata-se de executivo de pena onde foi imposto ao recuperando Sergio 

Ciriaco da Silva o cumprimento da reprimenda de 08 (oito) anos de 

reclusão.

 O Ministério Público requereu a extinção da pena privativa de liberdade 

imposta ao recuperando pelo cumprimento da reprimenda (fl. 231).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recuperando 

cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, 

autorizando a extinção da supracitada pena privativa de liberdade e, 

consequente, arquivamento dos autos.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 109, da Lei 7.210/84, e em 

consonância com o parecer ministerial, julgo EXTINTA a PENA PRIVATIVA 

DE LIBERDADE imposta ao recuperando SERGIO CIRIACO DA SILVA, 

qualificado nos autos, pelo seu integral cumprimento.

 P.R.I.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as comunicações e anotações 

necessárias, notadamente ao TRE/MT. Após, arquive-se, com as cautelas 

de estilo.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 89231 Nr: 3133-78.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALBERTO PEREIRA LIMA, Rg: 

1885066-9, Filiação: José Alberto Pereira Lima e Erivalda Anselmo dos 

Santos Lima, data de nascimento: 10/01/1982, brasileiro(a), natural de 

Paranaíta-MT, convivente, armador, Telefone 65-9955.7314. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, com fulcro no artigo 387 do CPP, e por tudo mais 

que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o 

acusado ALBERTO PEREIRA LIMA, qualificado nos autos, na prática dos 

crimes descritos no artigo 129, § 9º, no artigo 147, “caput”, ambos do CP, 

com as implicações da Lei nº 11.340/2006, e no artigo 129, “caput”, do 

CP.DA DOSIMETRIA DA PENAa) Do crime de lesão corporal leve (art. 129, 

“caput”, do CP)A pena prevista para o crime de lesão corporal leve é de 

três (03) meses a um (01) anos de detenção. Na primeira fase do 

procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de 

maior reprovação da conduta do réu. Desta forma, fixo a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, a qual torno 

definitiva por não haver outras circunstâncias a serem levadas em 

especial consideração.b) Do crime de ameaça (art. 147, “caput”, do CP) A 

pena prevista para o crime de ameaça é de um (01) mês a seis (06) 

meses de detenção ou multa. Na primeira fase do procedimento trifásico, 

analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 

do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maior reprovação na 

conduta do réu. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 

01 (um) mês de detenção.Na segunda fase, reconheço a agravante da 

violência contra a mulher na forma da lei, e de consequência, agravo a 

pena em 15 (quinze) dias. Assim, encontro a pena provisória de 01 (um) 

mês e 15 (quinze) dias de detenção, a qual torno definitiva por não haver 

outras circunstâncias a serem levadas em especial consideração.c) Do 

crime de lesão corporal em violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP)A 

pena prevista para o crime de lesão corporal em violência doméstica é de 

três (03) meses a três (03) anos de detenção. Na primeira fase do 

procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de 

maior reprovação da conduta do réu. Desta forma, fixo a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, a qual torno 

definitiva por não haver outras circunstâncias a serem levadas em 

especial consideração.d) Do concurso de crimesPreenchidos os 

requisitos do artigo 69, “caput”, do Código Penal, somo as penas aplicadas 

compatíveis, encontrando a pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias 

de detenção.Fixo o regime de pena inicialmente aberto, nos termos do 

artigo 33, § 2º, “c”, do CP.Incabível substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do CP. Deixo de 

aplicar sursis, diante da reiteração delitiva do acusado no mesmo dia, o 

que faço com fulcro no artigo 77, inciso II, do CP.Disposições 

FinaisCondeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

contudo suspendo a cobrança por ser beneficiário da assistência 

judiciária gratuita, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.Tendo 

em vista que o acusado respondeu o processo em liberdade e não 

estando presentes os requisitos da prisão preventiva, mantenho o 

acusado solto no caso de eventual recurso.Incabível reparação de dano 

(art. 387, inciso IV, do CPP), por ausência de pedido formal, sob pena de 

violação de princípios processuais comezinhos.Sentença publicada em 

audiência.Certificado o trânsito em julgado, procedam-se os seguintes 

atos: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor local; 2) Oficie-se ao Instituto de 

Identificação Nacional e Estadual; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lance o 

nome do réu no rol dos culpados; 5) Expeça-se guia de execução penal 

definitiva, encaminhando-a ao juízo competente; 6) Atendam-se as demais 

determinações constantes na CNGC/MT.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, Noara Elisa Nilson, 

digitei.

Lucas do Rio Verde, 11 de julho de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 154089 Nr: 2343-21.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:OAB MT 14.187

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado do acusado, Dr Bento José de Alencar, OAB/MT 

14.539, da certidão de fls. 111/112.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157557 Nr: 4359-45.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON PAIVA RODRIGUES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VIVAN - 

OAB:OAB/MT 24885/O

 Vistos etc.,(,,,) ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na 

decisão proferida nos autos nº. 4043-32.2018 (id. 156909), em 

consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que 

decretou a prisão preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo requerente GLEISON 

PAIVA RODRIGUES DOS REIS, qualificado nos autos.3. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152806 Nr: 1617-47.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 Vistos etc.,

Compulsando os autos constato que houve um erro material na parte 

dispositiva da sentença de fls. 76/79 no que diz respeito ao nome do 

acusado, uma vez que onde consta Gabriel Oliveira Dias deveria constar 

Marcos Sousa dos Reis.

Dessa feita, corrijo o erro material constante na parte dispositiva da 

sentença de fls. 76/79, fazendo-se constar a seguinte redação:

“ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE 

EM PARTE a denúncia, para CONDENAR o acusado MARCOS SOUSA DOS 

REIS, qualificado nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 33, 

“caput”, da Lei n. 11.343/2006; e ABSOLVÊ-LO da prática do crime 

descrito no artigo 35, “caput”, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 

11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP”.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 76/79.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000421-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/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: 

1000421-25.2018.8.11.0045. 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, 10 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENGELBERTO ALEXANDRINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMANTE(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMADO(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003426-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

1003426-89.2017.8.11.0045. 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: 1001543-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROMISON SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001543-73.2018.8.11.0045. 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, 29 de 

junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000857-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIEL DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 12 de julho de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-19.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREDI PEREIRA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

FLEX AUTOMOVEIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010377-19.2013.8.11.0045 REQUERENTE: CREDI PEREIRA 

ROCHA DA SILVA REQUERIDO: ADRIANA ALVES PEREIRA, FLEX 

AUTOMOVEIS Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que 

oportunizada ao reclamado Flex Automóveis a comprovação da 

concessão da justiça gratuita, esta não logrou êxito na comprovação. Em 

determinação de id. 4725678, foi indeferido o pedido de justiça gratuita à 

reclamada Adriana Alves Pereira e determinado o preparo do recurso sob, 

pena de deserção, no entanto, ela não realizou preparo do recurso. Dessa 

forma, não efetuado o preparo no prazo legal, JULGO DESERTO O 

RECURSO, com fundamento no art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/1995 c/c 

Súmula 07, da Turma Recursal Única e Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.3 da 

CNGC. Com o trânsito em julgado da presente, proceda ao arquivamento 

do feito com as baixas de estilo. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. 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: 1004513-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO MARTINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 13309019, INTIMO a parte reclamada para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de julho de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000652-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ADRIANO DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 12 de julho de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011370-91.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARDONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 
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525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 12 de julho de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000660-97.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYRES RAFAELA ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de julho de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011890-51.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA KNOB DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (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 Numero do 

Processo: 8011890-51.2015.8.11.0045 REQUERENTE: DANIELA CRISTINA 

KNOB DE REZENDE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em decisão 

monocrática determinou-se a suspensão do processamento de todos os 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no território 

nacional e que tratam do tema 954 (telefonia fixa/modificação unilateral 

plano de serviço/franquia sem solicitação do usuário/indenização por 

danos morais/prescrição). Os temas afetados para julgamento pelo 

sistema de recursos repetitivos, consistente em: “A indevida cobrança de 

valores referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços 

sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização 

por danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa. 

Ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de 

serviços não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e 

internet, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos; 

Prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores 

supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando 

de serviços não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e 

internet - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; Repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do 

credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) 

ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); Abrangência da 

repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela parte autora na fase instrutória ou passível de o 

quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante 

determinação à parte ré de apresentação de documentos”. Determinou-se 

assim a suspensão dos processos em trâmite na Justiça comum, estadual 

e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis. Posto isto, em razão da 

afetação, determino a suspensão do processamento deste, nos termos do 

artigo 1.037, II, do CPC. Intimem-se as partes da decisão de suspensão do 

feito, forte no § 8º do artigo 1.037. Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004701-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 13163083, bem como do comprovante de pagamento, 

INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 12 de julho de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004677-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 13168027, INTIMO a parte autora para manifestação 

no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de julho de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003439-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELVISLEY NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003439-88.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ELVISLEY 

NASCIMENTO SILVA 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. Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a 

emendar a inicial para que apresentasse comprovante de residência em 

seu nome (ID 10466364), documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo (ID 11041789), 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 08 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, 08 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDERSON MICHELL DE OLIVEIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal, 

bem como tomar ciência da sentença proferida nos autos. Lucas do Rio 

Verde - MT, 12 de julho de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003960-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003960-33.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MOACIR RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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. Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a 

emendar a inicial para que apresentasse comprovante de residência em 

seu nome (ID 10728950), documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo (ID 11553933), 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 08 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, 08 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004955-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DO SOCORRO BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004955-46.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANGELICA DO 

SOCORRO BRITO DA SILVA REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 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 11075927), documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos 

do NCPC/2015. Ressalte-se que o comprovante de endereço juntado em ID 

11223206 não é valido para fixação de competência territorial. 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 08 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, 08 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86245 Nr: 48-84.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CRISTINA MAITAM - ME, CLAUDEMIR 

JOSÉ CAVERSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/SC 19.337-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATA CRISTINA MAITAM - ME, CNPJ: 

05256875000172, Inscrição Estadual: 132111900 e atualmente em local 

incerto e não sabido CLAUDEMIR JOSÉ CAVERSAN, Cpf: 82056234149, 

Rg: 1149057-8, brasileiro(a), solteiro(a), motorista, Telefone 9644-8638. 

atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos em correição.Infrutíferas as tentativas de 

citação nos endereços encontrados através do sistema conveniado, 

cite-se os requeridos por meio de edital.Decorrido o prazo para a defesa 

in albis sem a constituição de advogado pelos requeridos, nos termos do 

que determina o art. 72, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO o Dr. Sérgio 

Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle como 

curador especial ao revel citado por edital, intimando-o para apresentar 

defesa, no prazo legal.Apresentada contestação pelo curador especial, 

int ime-se a parte autora para,  querendo,  apresentar 

impugnação.Cumpra-se, expeça-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, Roseli de Fatima Pereira 

Gimenez, digitei.

Resumo da Inicial: Em 06 de junho de 2006, a primeira requerida firmou 

junto ao Requerente Contrato de Desconto de Cheque sob o nº 

036.018.306,com vencimento final data 04 de Junho de 2007, no valor de 

R$ 90.000,00(noventa mil).O corre que, os Requeridos não efetuaram os 

pagamentos devidos, sendo que o montante atualizado da dívida, até 30 

de Setembro de 2012, importa em R$ 132.148,89 (cento e trinta e dois 

mil,cento e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), Conforme 

demonstra a planilha de cálculo.Foi encaminhada a notificação extrajudicial 

para os Requeridos, conforme documento em anexo.Não obstante o débito 

decorrente do saldo devedor,também são devidos ao Requerente os 

encargos de inadiplimento previstos no referido instrumento.Assim, 

escotados todos os meios suasórios para a obtenção do seu crédito,vem 
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o Requerente propor a presente demanda.

Lucas do Rio Verde, 15 de junho de 2018

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14622 Nr: 525-88.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS RAMOS MOTTA, IMARA 

CABELLEIRA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI NADIN, NEIVANE MOURI NADIN, 

YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 .Posto isto, REJEITO a impugnação apresentada pelos executados e 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pelos exequentes à p. 356.Dando 

prosseguimento ao feito, DEFIRO o pedido de penhora das cotas sociais 

das sociedades empresárias as quais os executados são integrantes, 

indicadas no item “a” do petitório de p. 464, limitando-se à parte cabível a 

cada executado, conforme disposto em contrato social, até o montante do 

débito exequendo.Intimem-se os exequentes para juntarem nova planilha 

de cálculo atualizada, excluindo a multa disposta no cálculo apresentado à 

p. 466, eis que tanto a multa constante no acordo (item “f”, p. 235), quanto 

a multa por falta de pagamento (§ 1º, art. 523, CPC), já foram incluídas no 

débito quando do requerimento de cumprimento de sentença (pp. 

240/242), bem como no momento da conversão do produto em valores 

(pp. 286/288, cálculo de p. 290). Prazo: 10 (dez) dias.Com juntada do 

cálculo, expeça-se ofício à JUCEMAT, a fim de que proceda penhora das 

cotas sociais dos executados, na forma acima indicada, realizando 

anotação em seus prontuários da referida constrição, informando nos 

autos o cumprimento da referida medida.Devolvido o ofício pela JUCEMAT, 

expeça-se a escrivania o competente termo de penhora, intimando-se em 

seguida, os executados (art. 841, § 1º do CPC).Formalizada a penhora, 

bem como a intimação dos executados, torne-me os autos conclusos para 

demais providências nos termos do art. 861 e seguintes, do CPC.Desde já, 

defiro a expedição de certidão nos termos do art. 517 do CPC.Por fim, 

determino que as intimações e publicações se façam conforme requerido 

no item “e” de p. 464-verso. Anote-se.Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105895 Nr: 1738-80.2015.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSODBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORNONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298-A/MT

 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 EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, OAB/MT 9203, 

PARA DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37784 Nr: 2821-10.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON COPETTI, LUCIANE BERDINATTO 

COPETTI

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 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 VALDIR MIQUELIN, PARA DEVOLVER OS REFERIDOS 

AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E 

DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94476 Nr: 1417-79.2014.811.0045

 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: JOSÉ VICENTE DA SILVA, ERIDETE SANTANA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11445/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca do 

ofíco de fls.55/56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108367 Nr: 3035-25.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI NICÁCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DUNKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca do 

ofíco de fls.55/58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 124103 Nr: 2602-84.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EVERALDO LUQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA CASTRO - 

OAB:OAB-MT 4.238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33053 Nr: 2967-85.2009.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NG, AGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNDH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:9301/MT, FABIA CAROLINA MORRETO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:MT/9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ COMEGNIO - 

OAB:OABSP 97.788

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva
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 Cod. Proc.: 109197 Nr: 3493-42.2015.811.0045

 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: AIRZA MORENO SANTOS, BEATRIZ TOLFO 

CARLESSO, DERLI ANTONIO LOPES, FLAVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, 

CLAUDIA MARIA DOS SANTOS SILVA SOUZA, IZAIAS COSTA DOS REIS, 

ODILON ANTONIO DOS SANTOS, JOELMA ALVES DA SILVA, SELMA 

MARIA DE ARAUJO, MARCIA BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 Impulsiono os autos com a juntada de proposta de pp.956/959 intimem-se 

as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80769 Nr: 4841-37.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SHIGUEO HONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora 

on-line foi efetuada parcialmente, com a transferência dos valores para 

conta de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça.Destaco que a 

transferência imediata dos valores para conta judicial se impõe como 

necessária para evitar a perda de rendimentos e para assegurar, 

conforme o caso, a restituição integral dos valores ao executado ou a 

satisfação do crédito ao exequente com a devida correção monetária e 

juros. O artigo 5º, do Provimento 04/2007-CGJ, dispõe que: Art. 5º 

Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado (...) Assim, intime-se o executado, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do NCPC), 

para tomar conhecimento da constrição, devendo no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das 

matérias do art. 854, § 3º, do NCPC, sob pena de preclusão.Registre-se, 

por oportuno, que o executado poderá oferecer EMBARGOS, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 16, inciso III, da Lei 6.830/80).Apresentada 

manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 

3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, após voltem 

os autos conclusos para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do 

CPC.Não sendo embargada a execução, tampouco, apresentada 

impugnação quanto à constrição realizada, manifeste-se a exequente, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.Consigno 

que, eventual necessidade de liberação dos valores ao executado será 

cumprida com a devida agilidade por meio de alvará eletrônico 

automatizado.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14783 Nr: 671-32.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO, JONI EDEN 

BAQUETA FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ABEL SGUAREZI - OAB:8347, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - 

OAB:13.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 "[...] Pois bem, os embargos de declaração estão bem construídos e, 

analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão merece 

acolhimento.Posto isto, ACOLHO os presentes embargos, com o fim de 

sanear a contradição na decisão de p. 128.Nota-se que na decisão 

embargada, determinou-se a notificação do devedor em relação à cessão 

de crédito, bem como a assinatura do exequente na petição de pp. 

113/116, contudo, verifica-se que o art. 778, § 1°, inciso III, estabelece 

para o procedimento de execução o seguinte, vejamos:“Art. 778. Pode 

promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título 

executivo.§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, 

em sucessão ao exequente originário:[...]III - o cessionário, quando o 

direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre 

vivos”Assim, tratando-se o feito de execução, o seu prosseguimento 

pelos cessionários prescinde de notificação prévia do devedor, como 

condição de validade da cessão havida (pp. 117/120), conforme o 

dispositivo legal acima transcrito.Desta feita, REVOGO a decisão de p. 

128, e DEFIRO a substituição processual do polo ativo da presente 

demanda, nos termos pleiteados às pp. 113/116, e em consequência, 

determino que se promova com as anotações necessárias na capa dos 

autos, no distribuidor e onde mais couber, para fins de substituição do 

polo ativo, devendo constar como exequentes: Carlos Henrique Baqueta 

Fávaro e Joni Eden Baqueta Fávaro. No mais, proceda a Secretaria com o 

cadastro dos advogados (pp. 125/127) dos exequentes no Sistema Apolo 

e na capa dos autos, para recebimento das intimações e notificação dos 

atos processuais.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115161 Nr: 6755-97.2015.811.0045

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO FERREIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISTÉLIA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSYCA MOURA DA SILVA - 

OAB:18931, PATRICIA ROSA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 22831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 VISTOS.

Defiro a produção de provas requeridas pela parte ré à p. 183.

Designo audiência Instrutória o para o dia 25 de setembro de 2018 às 

15h00min.

As partes deverão apresentar/completarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, CPC). Consigne-se que caberá ao 

advogado de cada parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

do dia, da hora e do local da audiência acima designada, por meio de carta 

com aviso de recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo 

menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 

1º do art. 455, CPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

Expeça-se mandado de avaliação do imóvel situado no lote n° 28, quadra 

26, Rua Ágata s/n, Bairro Serrado, Lucas do Rio Verde/MT (p.35), a ser 

realizado por oficial de justiça.

 Oficie-se a Caixa Econômica Federal, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe ao Juízo o valor do saldo devedor do imóvel, objeto do 

contrato de pp. 35/37 dos autos.

Por fim, determino que as intimações e publicações se façam conforme 

requerido à p. 186.

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121169 Nr: 1159-98.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKFDS, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLÁUDIA GIARETTA - 

OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSYCA MOURA DA SILVA - 

OAB:18931, PATRICIA ROSA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 22831/O

 Vistos.

Verifica-se que a parte exequente manifestou-se às pp. 53/58, 
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apresentando documentos às pp. 59/47.

Pois bem. Considerando o disposto nos artigos 9º e 10º do CPC, 

necessário que seja oportunizada a manifestação da parte exequente.

Assim, intime-se a parte exequente, para que manifeste-se acerca da 

petição acostada às pp. 53/58 e documentos anexos às pp. 59/47, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118850 Nr: 8854-40.2015.811.0045

 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: BRENO SOSCHINSKE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL 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: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para confirmar em 

definitivo a liminar concedida nos autos (pp. 21/22), bem como DECLARAR 

a inexistência da dívida relativa ao contrato n° 3613586, no valor de R$ 

242,08 (duzentos e quarenta e dois reais e oito centavos).Oficie-se ao 

SPC/SERASA determinado a retirada do nome da Requerente do cadastro 

de inadimplentes, referente apenas à dívida declarada inexistente nestes 

autos.Em razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC), condeno 

o Autor na proporção de 50% (cinquenta por cento) e parte requerida no 

restante de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Condeno ainda o Requerente, no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a Requerida no 

pagamento de honorários devidos ao advogado do autor, arbitrados na 

proporção de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), vedada a 

possibilidade de compensação (art. 85, § 14, do CPC).Contudo, suspendo 

a exigibilidade do pagamento referente às custas e honorários pelo Autor, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da justiça 

gratuita (art. 98, § 3º 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.: 93872 Nr: 915-43.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIANE RODRIGUES SETINBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:18026-A

 VISTOS.

Trata- se de OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, em trâmite entre as partes acima identificadas.

Verifica-se à p. 138 manifestação da Defensoria Pública Estadual – Núcleo 

de Lucas do Rio Verde/MT, apresentando cópia da nota fiscal de 

aquisição do medicamento necessário para o tratamento da requerente (p. 

139), pugnando pelo prosseguimento do feito em seus ulteriores atos.

Ainda, o valor faltante para o pagamento da nota fiscal apresentada (p. 

139) fora bloqueado e vinculado à conta judicial (ID n° 

072018000008627424), conforme extrato de ordem judicial em anexo.

Pois bem. Determino o levantamento da quantia de R$ 1.683,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), em favor da 

Farmácia PLCL Ltda. (p. 139), para o pagamento do medicamento (Xarelto 

20MG) adquirido para manutenção do tratamento da autora.

Assim, uma vez informados os dados bancários para transferência do 

valor acima indicado, expeça-se o competente alvará judicial, em favor da 

Farmácia PLCL Ltda (p. 139). Atente-se a escrivania, ao que estabelecem 

o Provimento n° 68/208-CNJ e Oficio Circular n° 41/2018 – GJAUX-PRES, 

procedimento a ser observado quando da expedição do alvará judicial, ou 

seja, o aguardo do decurso do prazo recursal.

 Após a expedição do alvará, voltem os autos conclusos para sentença.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94480 Nr: 1421-19.2014.811.0045

 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: CRISTIANE DAL'PONTE GARLET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA DE TRABALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT, MARIZE TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:MT/11888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318/A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT - 3418 - A, LUIS FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:SP- 248221, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI 

- OAB:4617/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTABELECIMENTO DE 

PLANO DE SAÚDE) COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, tendo as 

partes acima identificadas.

A parte requerida informou a rescisão do contrato objeto da lide, por 

inadimplemento da parte autora, requerendo a improcedência da demanda 

por perda do objeto, conforme petição de p. 201 e verso.

À p. 203, determinou-se a juntada de documentos elucidativos à 

comprovação do alegado pela requerida, bem como a intimação da 

requerente, para se manifestar quanto à petição de p. 201 e verso.

Em petição encartada às pp. 205/207, a requerida reiterou o pedido de 

improcedência da ação por perda do objeto, bem como apresentou 

documentos às pp. 208/211.

Por seu turno, a autora manifestou-se à p. 213, requerendo a extinção do 

feito, ante a perda do objeto da causa.

Posto isto, e diante da perda do objeto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas, eis que já foram recolhidas com a propositura da ação, 

conforme documentos de pp. 90/91.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 6622 Nr: 1345-49.2001.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS OSÓRIO DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a petição de p. 150 (a numerar), determino a suspensão do 

feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme requerido.

 Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente, dando 

prosseguimento no feito e requerendo o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87171 Nr: 979-87.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 
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manifestar-se acerca da certidão do oficio de fl.55/56. No prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42786 Nr: 3095-37.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS DO RIO 

VERDE LTDA - COOPERLUCAS, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIRVAL STRAPASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente manifestou-se à 

p. 254, requerendo a liberação do valor bloqueado via Bacenjud (pp. 

248/249), bem como a complementação dos valores devidos no interim 

entre o pedido de penhora online e sua realização.

Apresentou cálculo à p. 255, indicando a diferença de R$ 508,59 

(quinhentos e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Pois bem, defiro o pedido de pp. 254, em relação à expedição de alvará 

judicial da importância penhorada às pp. 248/249, em nome favor do 

patrono da parte exequente, atentando-se os dados ali indicados (p. 254). 

Atente-se a escrivania, ao que estabelecem o Provimento n° 68/208-CNJ e 

Oficio Circular n° 41/2018 – GJAUX-PRES, procedimento a ser observado 

quando da expedição do alvará judicial, ou seja, o aguardo do decurso do 

prazo recursal.

 No tocando ao complemento do valor devido, intime-se a parte executada 

para que efetue o depósito judicial do débito remanescente, devidamente 

corrigido e atualizado, conforme especificado no cálculo de p.256, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de realização de novo bloqueio.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 139043 Nr: 2857-08.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA APARECIDA ALVES, ROSÉLIA ALMEIDA DE 

JESUS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, embora a tese firmada pelo STJ tenha perfeita relação com a 

matéria aqui discutida, os requisitos nela fixados não podem ser 

automaticamente exigidos no caso em exame, eis que o presente visa, tão 

somente, o cumprimento de liminar deferida nos autos da Ação Civil 

Pública, código: 134073, distribuída em data anterior ao julgamento do 

RESP 1.657.156-RJ, prevalecendo, portanto, na íntegra, os requisitos 

dispostos na liminar proferida naqueles autos.Superada tal questão, e uma 

vez julgado o RESP 1.657.156-RJ, necessário se faz o prosseguimento do 

feito.Ressalta-se, que no presente feito objetiva-se apenas o cumprimento 

da liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública n° 134073, assim, a 

apresentação de contestação e impugnação não se faz cabível no bojo do 

presente auto, eis que a angularização processual, apresentação de 

defesa, e, posterior julgamento do mérito ocorrerá nos autos principais 

(ACP – Código n° 134073). Isso posto, abra-se vistas à Defensoria Pública 

do Estado do Mato Grosso- Núcleo de Lucas do Rio Verde/MT, para que 

informe o cumprimento da liminar em favor da gestante assistida, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 140967 Nr: 3989-03.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, embora a tese firmada pelo STJ tenha perfeita relação com a 

matéria aqui discutida, os requisitos nela fixados não podem ser 

automaticamente exigidos no caso em exame, eis que o presente visa, tão 

somente, o cumprimento de liminar deferida nos autos da Ação Civil 

Pública, código: 134073, distribuída em data anterior ao julgamento do 

RESP 1.657.156-RJ, prevalecendo, portanto, na íntegra, os requisitos 

dispostos na liminar proferida naqueles autos.Superada tal questão, e uma 

vez julgado o RESP 1.657.156-RJ, necessário se faz o prosseguimento do 

feito.Ressalta-se, que no presente feito objetiva-se apenas o cumprimento 

da liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública n° 134073, assim, a 

apresentação de contestação e impugnação não se faz cabível no bojo do 

presente auto, eis que a angularização processual, apresentação de 

defesa, e, posterior julgamento do mérito ocorrerá nos autos principais 

(ACP – Código n° 134073). Isso posto, abra-se vistas à Defensoria Pública 

do Estado do Mato Grosso- Núcleo de Lucas do Rio Verde/MT, para que 

informe o cumprimento da liminar em favor da gestante assistida, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 156858 Nr: 4014-79.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOM AGUIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VICENTINI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA SAYURI FLEURY - 

OAB:, LETICIA APARECIDA DE SOUZA - OAB:295022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Mateus Paulo dos Santos - Estágiario

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 88536 Nr: 2946-45.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Barbosa de Freitas, Orlando Barbosa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willy Zielak, Regina Cely Zielak, Robson 

Oliveira Costa, Alvaro Saravali, Serviço Notarial e de Registro de Imóveis 

de Bom Jardim/GO - Tabelionato Ayres, José Ayres Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA 

OLANDA - OAB:17764/A, Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/GO 9.899, Pedro Felipe Andrade Silva Vieira - 

OAB:33223/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlos Machado - 

OAB:31005-A, LAURA VERONESE MARCON - OAB:62998, Paulo 

Roberto Pegoraro Junior - OAB:36723 PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

executada para, querendo, colacionar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto, no prazo de 15 (quinze dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 83502 Nr: 2339-66.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes Catarina Dall Agnol Anversa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, manifeste e requeira o que 

entender de direito tendo em vista a infomação de pagamento do RPV 

juntados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 82375 Nr: 4322-03.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingo Santin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito tendo em vista o 

comprovante de pagamento do RPV juntado nos autos pela parte 

executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84531 Nr: 3371-09.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Divino de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito em relação ao pagamento 

do RPV informado nos autos pela parte executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31474 Nr: 474-76.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilnei Paixão de Morais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Costa Ferraz - 

OAB:271.481-A SP, Daniela Magagnato Peixoto - OAB:235508/SP, 

Douglas Augusto Fontes França - OAB:278.589 SP, Gustavo Amato 

Pissini - OAB:13842-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado das partes 

para que, no prazo de 10(dez) dias, manifestem, caso queiram, em 

relação ao laudo pericial juntado as fls. 637/677.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 22156 Nr: 1502-50.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucindo Arsego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Moreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3.737

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução de da Carta 

Precatória juntada às fls. 305/308.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000628-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JONCERLINDO LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLFO FERREIRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

RITA DIAS DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

PJE n. 1000628-33.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – INTIME-SE o 

inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, colacione aos autos 

as respectivas certidões negativas de débitos tributários da União, Estado 

de Mato Grosso e do Município de Água Boa/MT acerca da existência de 

eventuais débitos em nome do falecido, bem como apresente a quitação 

ou declaração de isenção do ITCD – Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e Doação, além da apresentação das ultimas declarações com 

eventual partilha amigável ou a sua retificação. 2 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. INTIME-SE. Água 

Boa/MT, 12 de julho de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000384-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TRINDADE DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENEIDE SOARES PIRES OAB - GO35743 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEAS DE TAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL COSTA MENDES OAB - MG101668 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

PJE n. 1000384-07.2017.811.0021 DECISÃO 1 – Em análise à contestação 

do requerido Eneas Delatores da Silva (Id n. 9218452), nota-se que houve 

requerimento de revogação da liminar de reintegração de posse proferida 

na decisão constante no evento n. 8165185. O fundamento de seu 

requerimento é baseado no mérito da causa, consistente na ausência de 

posse e propriedade pelo requerido, utilizando-se como fundamento o fato 

de o autor ter distorcido a verdade dos fatos, bem como ter forjado 

documentos de propriedade e a localização da área. No entanto, a decisão 

liminar proferida baseou-se em elementos documentais e testemunhais em 

sede de audiência de justificação com base na cognição sumária. A 

irresignação do requerido não merece acolhimento, tendo em vista que 

este não é o instrumento idôneo para a modificação da decisão exarada, 

tampouco restou suficientemente demonstrada à mudança do panorama 

fático antes da instrução probatória a fim de que este Juízo pudesse 

alterar a destinação possessória da área. Sendo assim, este Juízo 

INDEFERE o pedido de reconsideração da decisão no evento n. 8165185, 

mantendo-se incólume os fundamentos vergastados. 2 – Em relação à 
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alegação do autor na réplica (Id n. 10210709) de que o requerido não é 

beneficiário da gratuidade de justiça, antes de analisar o pedido de 

produção probatória formulada pelas partes, nos termos do art. 99, §2º do 

CPC, INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove os requisitos do benefício, sob pena de indeferimento. 3 – Em 

seguida, REMETAM-SE os autos para demais deliberações. 4 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de julho de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14062 Nr: 1004-22.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Cintra, Denise Maria da 

Silva Cintra, Eleni Aparecida Vasques Cintra, Adauto dos Reis Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Cabral Barbosa 

Andrade - OAB:15.350/GO, Livia de Castro Barbosa - 

OAB:34.605/GO, Michelle Cristiane Kunan - OAB:OAB/GO-30.419A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1004-22.2006.811.0021 – Código: 14062.

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

PARTE RÉQUERIDA: Antônio Aparecido Cintra e Denise Maria da Silva 

Cintra e Adauto dos Reis Cintra e Eleni Aparecida Vasques Cintra

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Adauto dos Reis 

Cintra, Cpf: 04611406473, Rg: 11.386.613 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), Endereço: Av 31 de Março, S/n, Bairro: Centro, Cidade: 

Goiatins-TO

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, acima qualificada, de 

conformidade com o Despacho abaixo transcrito, e resumo da inicial, para 

que no prazo de 10 (dez) dias, satisfaça a obrigação reclamada pela parte 

credora, entregando o(s) bem(s), ou, no prazo legal, ofereça embargos. 

Advertência: foi fixada multa diária no valor de R$ 2.000,00 na hipótese de 

descumprimento do objeto do presente edital.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de Execução para entrega de 

coisa certa, ajuizada em face do Executado acima mencionado, na qual o 

exequente alega ser credor do executado, da quantia líquida, certa e 

exigível consistente de 3.180.000,00 (três milhões e cento e oitenta mil) 

quilos de soja, representada pelos títulos que encontram-se anexados aos 

presentes autos. Tentada a citação pessoal do executado, por diversos 

meios, não foi logrado êxito, motivo pelo qual foi determinada a citação dos 

mesmos através de edital.

DECISÃO/DESPACHO: 1 – Foram realizadas inúmeras diligências no 

sentido de localizar o executado Adauto dos Reis Cintra, que possui grau 

de parentesco com os executados Denise Maria da Silva Cintra e Antônio 

Aparecido Cintra, sem contar o fato de que a embargante nos autos n. 

3209-72.2016.811.0021 (Código n. 111288) é ou foi casada com o referido 

devedor, o que mostra a proximidade entre tais pessoas. / Diante da 

proximidade entre tais pessoas que foram citadas neste processo, aliado 

à circunstância de que esta demanda foi ajuizada há mais de 12 (doze) 

anos e também o ato de que foram realizadas várias diligências em 

localizar o devedor, este Juízo DEFERE a citação por edital do executado 

Adauto dos Reis Cintra. / 2 – Para tanto, DETERMINO que seja expedido 

edital com prazo de 30 (trinta) dias, seguindo-se as formalidades do artigo 

257 do Código de Processo Civil, consignando-se as advertências do 

despacho inicial. / 3 – Em seguida, esgotado o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE. / 4 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e 

parágrafo único do aludido dispositivo do Código de Processo Civil, 

NOMEIA-SE como curador especial do executado Adauto dos Reis Cintra a 

Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser intimada pessoalmente 

da nomeação, devendo ser encaminhado os autos para tal fim. / 5 – Na 

sequência, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias. / 6 – 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, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

Água Boa - MT, 12 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: 1000908-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI RONSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO PERES BATISTA (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: 16:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94116 Nr: 1757-59.2018.811.0020

 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: ZELI BERNARDO LEMES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DO DETRAN DE ALTO ARAGUAIA - 

SR. Reinaldo Martins Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALINE REZENDE PANIAGO - 

OAB:22366/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946-MT

 Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar perseguida pela Impetrante. 

Notifique-se a autoridade coatora, Gerente do DENTRAN do Estado de 

Mato Grosso, Sr. Reinaldo Martins Pacheco (e o Estado de Mato Grosso), 

para que, no prazo legal, em desejando, oferte as informações que 

entender necessária.Transcorrido o prazo legal, com ou sem as 

informações da autoridade coatora, certifique-se e baixem os autos ao 

Ilustre Membro do Parquet, para fins de manifestação, caso entenda 

necessária, também pelo prazo legal.Após, IMEDIATAMENTE conclusos 

para sentença.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às 

providencias. Alto Araguaia - MT, 02 de maio de 2018.Pierro de Faria 

MendesJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80826 Nr: 1756-11.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDEL ADONIS NIEDERMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - 

OAB:SP/146977

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28630 Nr: 2796-09.2009.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

Procurador - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Fica Vossa Senhoria, Advogado do Executado, INTIMADO para, caso 

queira, apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28630 Nr: 2796-09.2009.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

Procurador - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 16. Ante o exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, RECONHEÇO 

a prescrição intercorrente e, via de conseqüência, JULGO EXTINTO o 

presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, 

do Código de Processo Civil. 17. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 39 da Lei n. 6.830/80).18. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 19. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

6 de novembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000173-37.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ERICSON CHAVES CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA OAB - RJ190220 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000173-37.2018.8.11.0020. AUTOR: 

ERICSON CHAVES CARVALHO RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO 

SENTENÇA Vistos. 1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito com pedido de medida 

de urgência, proposta por ERICSON CHAVES CARVALHO para que seja 

determinado ao ESTADO DE MATO GROSSO que se abstenha de incidir o 

ICMS sobre a TUSD ou TUSD na sua fatura de energia elétrica, 

argumentando que é ilegal referida cobrança. 2. Compulsando os autos e 

o sistema PJE, verifico que tramita neste juízo o processo n. 

1000171-67.2018.8.11.0020, com as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir da presente ação. 3. Eis o relato do necessário. 4. Fundamento e 

DECIDO. 5. Nos termos do artigo 354 do Código de Processo Civil, por 

analogia, consta: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas 

nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.” 6. Com efeito: 

"A matéria relativa a pressupostos processuais, perempção, 

litispendência, coisa julgada e condições de admissibilidade da ação, pode 

ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, 

enquanto não proferida a sentença de mérito (art. 267, parágrafo 3º.). 

Suscitada a questão sobre a ilegitimidade de parte, não pode o Tribunal 

eximir-se de apreciá-la, sob alegação de preclusão, sendo-lhe possível, 

no caso, examiná-la de ofício" (STJ - 3ª. Turma, REsp 5.735 - PR, rel. Min. 

Waldemar Zveiter, j. 04.12.90, não conheceram, v.u., DJU 04.02.91, p. 576, 

2ª. col., em.). 7. Dispõe o art. 485, V do Código de Processo Civil do ano 

de 2015, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada". 8. In casu, verifico que ocorre a hipótese de litispendência do 

presente feito ao processo sob n. 1000171-67.2018.8.11.0020, em trâmite 

no juízo da Segunda Vara desta Comarca, pois ambos apresentam as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir. 9. Assinala o art. 337, em seus 

parágrafos 1º. e 2º., do mesmo Codex, in verbis: § 1º- "Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada”. § 2º - “Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". 10. Sendo assim, o 

parágrafo 2º. do art. 337 do CPC/2015 estabelece que, para se verificar a 

litispendência, a ação terá que ser idêntica a outra, ou seja, ter as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 11. Assim, entendo 

que o caso é de litispendência. DISPOSITIVO 12. Ante ao exposto, em face 

da comprovada existência de ação proposta anteriormente, com a mesma 

causa de pedir, as mesmas partes e o mesmo pedido, forçoso se faz o 

reconhecimento de Litispendência (artigo 337 §§ 1º a 3º do C.P.C./2015), 

ao que Declaro EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

face ao fenômeno processual supra afirmado e com fundamento no artigo 

485, incisos V e VI do Código de Processo Civil. 13. Isenção legal de 

custas e despesas processuais. 14. Publique esta decisum uma única vez 

no DJE. 15. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 16. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito Juiz(a) 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-58.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI CAMPOS LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA Certidão Processo: 

1000094-58.2018.8.11.0020; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / 

REVISÃO DE CONTRATO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que verificando os autos constatei a juntada 

do AR ID 14047298, o qual não pertence a esses autos, posteriormente foi 

juntado correspondência devolvida ID 14135699, sendo assim intimo a 

vossa senhoria na qualidade de advogada da parte requerente para 

requerer o que entender por direito no prazo de 05 dias. ALTO 

ARAGUAIA, 12 de julho de 2018 OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 TELEFONE: (66) 
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Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52532 Nr: 3284-29.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, c impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios, para a confecção do alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26271 Nr: 2361-76.2006.811.0008

 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: ELOINA MAXIMIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, c impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios, para a confecção do alvará

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124229 Nr: 3345-74.2017.811.0008

 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: FABIO JUNIOR DA SILVA, TVSDS, VJSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMOES FRANCO NETO - 

OAB:13.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Marques Andrade 

- OAB:17098, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10910-B

 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 REQUERIDO 

DA SENTENÇA PROFERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO EXERCICIO DO DIREITO DE 

VISITA movida por FABIO JUNIOR DA SILVA, em face do TATIANE DA 

SILVA SOUZA todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, em manifestação de p.37, o advogado da parte 

autora informa que o mesmo manifestou o interesse de desistir da 

presente ação, requerendo o arquivamento do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório, síntese do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível o pedido de 

desistência da presente ação.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos e regulares 

efeitos de direito o pedido de desistência da ação formulado em fl. 37, 

pelos fatos e fundamentos expostos.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais, 

observando-se que o mesmo é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130688 Nr: 6923-45.2017.811.0008

 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: ELIZEU ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÃMICA SANTA REGINA, MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jizreel Alves Guimaraes de 

Jesus - OAB:MT0021770O

 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.: 131843 Nr: 7592-98.2017.811.0008

 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: JOSÉ MATEUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS- CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da audiencia 

designada confomre r. despacho a seguir transcrito.Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto de 

2018, às 15h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 29 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128400 Nr: 5587-06.2017.811.0008

 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: BELINAURA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da audiencia 

designada conforme despacho:Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto de 

2018, às 14h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 29 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88067 Nr: 3834-53.2013.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA IZABEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAR O 

REQUERENTE DA AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA a 15 de agosto de 

2018, às 16h00min., CONFORME R DESPACHO:Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto de 

2018, às 16h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 29 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 29805 Nr: 1693-71.2007.811.0008

 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: JULIO CARMO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANASTÁCIO 

CHAVES - OAB:11226/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação Indenizatória proposta por JULIO CARMO FILHO em 

desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA, para CONDENAR o requerido 

ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação 

por danos morais, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sobre o valor da condenação, apurado na fase 

de execução, por mero cálculo aritmético, incidirá correção monetária pelo 

IPCA-E, com respaldo na jurisprudência do C. STJ, desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ); bem como juros de mora de 6% a.a, ambos do 

arbitramento.Na fase de execução, deverá ser observada a incidência de 

juros de mora: (i) aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a 

publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, de 24/08/2001, que acresceu 

o artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997; (ii) Aplica-se a taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês a partir de 24/08/2001, data da publicação da Medida 

Provisória n. 2.180-35, inclusive após o advento da Lei n. 11.960/2009, 

que deu nova redação ao artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997. .Cumpram-se as 

demais disposições pertinentes ao Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 

espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 17 

de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 919 Nr: 499-85.1997.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAUDIR RAMOS, MARCELA DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - 

OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 647 e 654, do Código de 

Processo Civil e artigo 192 do CTN, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos a adjudicação dos bens 

constante na relação do plano de partilha de fls. 31/33, retificado às fls. 

139/140. Dessa forma, julgo extinto o processo com resolução do mérito 

nos termos dos artigos 487 do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado a sentença de homologação da adjudicação, LAVRE-SE o formal 

de partilha e carta de adjudicação e, em seguida, EXPEÇA-SE o alvará 

referente ao bem imóvel e às rendas por ele abrangidos, se houver, 

INTIMANDO-SE o fisco para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser 

a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662 – (art. 659, §2º do 

CPC).Retifique-se na autuação e capa dos autos acerca da substituição 

do inventariante (fl. 137). Cumpram-se as disposições pertinentes ao 

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, 

aplicável à espécie. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – 

(MT), 10 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101429 Nr: 2527-93.2015.811.0008

 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: ADRIANA FRANKLIN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BRIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 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.: 101464 Nr: 2561-68.2015.811.0008

 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 JOSENI ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7.622/MT, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101724 Nr: 2728-85.2015.811.0008

 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: CELIA DA SILVA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133772 Nr: 818-18.2018.811.0008

 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: MHSCDC, TDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar o que de direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 283 de 569



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134525 Nr: 1263-36.2018.811.0008

 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: Roberto Antunes Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 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.: 136633 Nr: 2559-93.2018.811.0008

 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: JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 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.: 136634 Nr: 2560-78.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 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 Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82930 Nr: 4667-08.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BRILHADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 Intimação da parte requerida para tomar conhecimento da r. sentença, a 

qual segue transcrita em sua parte final. "Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na Ação Civil Pública 

por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DE BARRA DO BUGRES em desfavor de JOAQUIM BRILHADORI, 

resolvendo o mérito da ação na forma dos artigos 487, inciso I e 490 do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido, pela prática de 

improbidade administrativa tipificada no artigo 12, inciso II da Lei n. 

8.429/92, ao cumprimento das seguintes sanções: (i) perda da função 

pública, caso exerça por ocasião do trânsito em julgado da presente 

decisão; (ii) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos, 

ressalvando-se que a eficácia da medida é condicionada ao trânsito em 

julgado da presente sentença, nos termos do art. 20, da Lei n. 8.429/92; 

(iii) pagamento de multa civil de 02 (duas) vezes a remuneração do agente 

à época do ilícito e; (iv) proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos. Sobre o valor a ser 

apurado deverá incidir correção monetária desde contar do mês de março 

de 2004, aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde a 

citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, 

CTN). Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais. Deixo, 

contudo, de condená-lo em honorários advocatícios pelo fato de o autor 

da ação ser o Ministério Público. Com o trânsito em julgado, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para fins de execução da 

sanção de suspensão dos direitos políticos.

 INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito 

em julgado, requerer o que de direito para fins do artigo 523 do Código de 

Processo Civil. Em nada sendo requerido, no prazo estipulado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo. 

Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 

espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127724 Nr: 5203-43.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDC, QDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36901 Nr: 3277-42.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em vista dos documentos juntados às fls. 109/144, 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 requerente para que, sobre 

eles, manifeste-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26421 Nr: 2790-43.2006.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE FARIAS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 Em face da audiência designada para o dia 09 de agosto de 2018, intimo a 

parte autora na pessoa de seu advogado a proceder com o recolhimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 284 de 569



de guia de diligência do Sr. Oficial de justiça para que seja expedido e 

devidamente cumprido o mandado de intimação da parte requerida. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102080 Nr: 2936-69.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MARIA CASASUS DE FIGUEIREDO NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON ANTONIO NODARI, José 

David Nodari Neto, NATALIA CUNHA RODRIGUES, JHONY VIEIRA DOS 

SANTOS NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120, DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - OAB:MT 20.158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André N. Figueiredo Castro - 

OAB:8392, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATO - OAB:8962, 

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - OAB:8962

 Visto em correição;

Defiro o pedido de expedição de alvará para integralização de cotas de 

fls. 600, condicionando seu cumprimento à apresentação de anuência dos 

demais herdeiros do de cujus.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88023 Nr: 3792-04.2013.811.0008

 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: CLEONICE MEIATO JORGE BELGO, JCB, JOSE CARLOS 

BELGO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Indefiro o pedido de fls. 58, haja vista já ter sido efetuada a expedição de 

alvará ao referido Banco Bradesco.

Ademais, certifique o trânsito em julgado da sentença de fls. 50/51, e 

remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128043 Nr: 5384-44.2017.811.0008

 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: ANITA DOMINGAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONES ALVES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Ante a informação de ofício aportado às fls. 26, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.

 2. Após manifestação, ou em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129847 Nr: 6451-44.2017.811.0008

 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: MARINEIDE BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNAILTON SANTOS DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, da expedição de alvará judicial para levantamento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93784 Nr: 19855-25.2013811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itauleasing s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADWILSON APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Sousa Coutinho - 

OAB:10.661, ROZANA APARECIDA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

16564-B, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

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

o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Em caso de inercia, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111569 Nr: 2645-35.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Levando-se em consideração que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, realizando e informando 

nos autos os atos e diligências que lhe competem, Indefiro o pedido de fls. 

23/24, na forma do art. 799, IX, do Código Processual Civil.

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

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118424 Nr: 6942-85.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & DOMINGOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

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 inercia, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132350 Nr: 7879-61.2017.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO RAMALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 
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OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição....

Indefiro o pedido de citação por edital formulado às fls. 12/16, eis que não 

foram esgotados todos os meios necessários para localização da parte 

executada.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar endereço atualizado da executada, a fim de viabilizar a 

triangularização processual sob pena de arquivamento do feito.

 Em caso de inércia ou mera reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, 

determino, desde logo, a remessa dos autos ao arquivo 

independentemente de nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133800 Nr: 842-46.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUDIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição....

Indefiro o pedido de citação por edital formulado às fls. 13/17, eis que não 

foram esgotados todos os meios necessários para localização da parte 

executada.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar endereço atualizado da executada, a fim de viabilizar a 

triangularização processual sob pena de arquivamento do feito.

 Em caso de inércia ou mera reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, 

determino, desde logo, a remessa dos autos ao arquivo 

independentemente de nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100643 Nr: 2035-04.2015.811.0008

 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): J.B. VILARINHO - ME, JOAO BATISTA 

VILARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Indefiro o pedido de fls. 71, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando nos autos os 

atos e diligências que lhe competem.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar endereço atualizado da executada, a fim de viabilizar a 

triangularização processual sob pena de arquivamento do feito.

 Em caso de inércia ou mera reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, 

determino, desde logo, a remessa dos autos ao arquivo 

independentemente de nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 15246 Nr: 833-75.2004.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI ARSELIA SCHMITT - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, Tenille Pereira Fontes - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Visto em correição;

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

2. Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

3. No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 241/244), que 

houve a total quitação da obrigação.

4. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

5. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

6. Após o trânsito em julgado, considerando-se que os valores 

encontram-se vinculado aos autos (fl. 248), proceda-se com sua 

transferência na forma requerida pela parte autora, na conta informada (fl. 

249).

7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

9. Cumprida as determinações supra, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe.

 10. Custas, se houver, pela parte executada.

 11. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

12. Publique-se. Intime-se.

13. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37488 Nr: 3911-38.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE PIASSA, JEOVA FRANCISCO CONCEIÇAO 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Profissionais atuantes em 

Transporte e Logística

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:7562, VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA - 

OAB:MT-12.803

 Visto em correição;

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

efetue o pagamento do valor da condenação (fls. 130/132), ou comprovar 

que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), 

nos termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106647 Nr: 5911-64.2015.811.0008

 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: ANDERSON PORTILHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14.258-A

 RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedidos 

formulados na exordial para: - condenar a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), corrigido monetariamente, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como 

de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 
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condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, não se iniciando a fase de cumprimento do 

julgado pela parte vencedora, arquive-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500335-33.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESTEMAR COELHO DE BRITO - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar-se no prazo de 10(dez) dias, requerendo o que de direito . 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000297-27.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TACIO ALVES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para proceder com o pagamento do valor de 1.475,58(mil quatrocentos 

setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) , no prazo legal.. ID do 

documento 11091324 ”Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, 

com aparo no artigo 487, III, a, do CPC, e julgo procedente o pedido 

formulado pela impugnante, que deverá proceder com o pagamento do 

valor indicado na impugnação (R$ 1.475,58), no prazo legal. Juntado o 

comprovante de pagamento pela executada/impugnante, fica desde já 

autorizada a expedição do alvará para levantamento dos valores em favor 

da exequente, conforme dados bancários indicados no Id. 8080654. Sem 

custas ou honorários nesta fase.Cumprida toda a determinação acima, e 

com o transito em julgada da sentença devidamente certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. “ O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana- Gestora Judiciária. Substituta Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-45.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 12 de julho de 2018. Senhor(a) JAQUELINE 

DE JESUS, residente e domiciliado na Rua das Violetas, Nº 40, 

Bairro:Residencial Rene Bargador, 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: 15:40, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1001173-45.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JAQUELINE DE JESUS 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, 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: 1001184-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

HERLEN LUCAS SILVA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 12 de julho de 2018. Senhor(a) HERLEN 

LUCAS SILVA DE CAMARGO, residente e domiciliado na Avenida Xavante, 

Nº680, Bairro Maracanã, CEP: 78390-000. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 23/07/2018 

Hora: 16:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1001184-74.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 214,19; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: HERLEN LUCAS SILVA DE CAMARGO 

Advogado do(a) REQUERENTE: MACKSON DOUGLAS BOABAID DE 

SOUZA - MT20201/O Parte Ré: VIVO S/A (Telefônica Brasil S/A.) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, 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: 1000615-73.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAMS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora 

efetuar o pagamento das custa processuais , no prazo legal, . 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: 1001212-42.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 12 de julho de 2018. Senhor(a) MARCIO 

ROGERIO MARTINS, Rua Campo Maior, Nº 147, Casa Frente, Barra do 

Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 
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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: 16:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1001212-42.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 8.118,26; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCIO ROGERIO MARTINS Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, 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: 1000689-30.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-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. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-63.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CLEOMARIA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca do documento ID 11655919 no prazo legal, . O 

processo está integralmente disponibilOizada 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: 1001213-27.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DOS REIS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 12 de julho de 2018. Senhor(a) JOAO 

PEDRO DOS REIS FERREIRA, Rua Joao de Campos Borges, 247, 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: 16:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1001213-27.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.088,98; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO PEDRO DOS REIS FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, 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: 1000446-52.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE OENNING PADILHA OAB - 037.065.641-57 (REPRESENTANTE)

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 12 de julho de 2018. Senhor(a) ADRYAN 

PADILHA LIMA, brasileiro, menor impúbere, inscrito no CPF n. 

086.339.491-48, representado legalmente por sua mãe, DANIELE OENNING 

PADILHA, brasileira, casada, vendedora, portadora do RG n. 2.331.619-1 

e do CPF n. 037.065.641-57, residente e domiciliada à Rua Ipê Roxo, n. 

773, bairro Jardim dos Ipês, em 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: 30/07/2018 Hora: 13:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000446-52.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADRYAN PADILHA LIMA 

REPRESENTANTE: DANIELE OENNING PADILHA Advogado do (a) 

REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB/MT 

24.781/O Parte Ré: UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO 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: 1000663-32.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-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. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-64.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE PAULA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)
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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)

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. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-71.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 12 de julho de 2018. Senhor(a) MARIA 

LUIZA DOS SANTOS CAMPOS, residente e domiciliada na Rua Buriti, N°12, 

QD 06, Casa 12, JD das Palmeiras, Barra do Bugres/MT, CEP 78390-000. A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 30/07/2018 Hora: 13:40, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1001223-71.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

8.645,72; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

LUIZA DOS SANTOS CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: JEQUITI 

COSMETICOS SS COSMETICOS 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

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000387-35.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PEREIRA DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70062 Nr: 3278-85.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE FERNANDES DA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8.404/MT, LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 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 15 dias, manifeste-se nos autos, 

providencie a habilitação dos sucessores da parte exequente, nos termos 

do despacho de fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101169 Nr: 2567-41.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2VCDBDB, SEDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101100 Nr: 2548-35.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA/MT, EC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100513 Nr: 4457-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES/MT, ROSA 

MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
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REGIÃO DO MÉDIO NORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21.647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93004 Nr: 3586-19.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

LOCATELLI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA THISEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wolney Fischmann de Alkmim 

Neto - OAB:17.324-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68252 Nr: 2039-46.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA MARISA KOHLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO VALENTE - 

OAB:8.116-B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4.207

 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 REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78514 Nr: 4337-74.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Ramalho de Oliveira, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da petição de fl..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60248 Nr: 1232-94.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIDE DA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da petição de fl..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90737 Nr: 2268-98.2017.811.0050

 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: EVELYN CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, face o teor da petição de fl..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23995 Nr: 655-92.2007.811.0050

 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: HELIO SLONG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADEMIR TONIAZZO, CATARINA 

MACHADO TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14167, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661-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, face o teor da certidão de fl..

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75130 Nr: 2247-93.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO SILVA INDÚSTRIA DE RAÇÃO E 

ÓLEO VEGETAL LTDA-ME, EDUARDO SANTOS SOLANO, DANIELLE JOZIE 

RICARDI SOLANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANANDA NEGRÃO 

VASCONCELOS NUNES - OAB:27.464/BA

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88619 Nr: 1002-76.2017.811.0050

 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: WFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDOA, ADOJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 26270 Nr: 2904-16.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS 

LTDA., JONAS DE MELLO DANTAS, VILMAR RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDI FIGUEREDO BRIDI - OAB:, 

LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2.619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:3.056/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95090 Nr: 4794-38.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA APARECIDA PERES ASSUNÇÃO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REND CARD - ASSESSORIA DDE CRÉDITO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA - OAB:23.340-O/MT, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85691 Nr: 4201-43.2016.811.0050

 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: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. ALENCAR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72580 Nr: 697-63.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELCAR COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS LTDA. ME., JEAN CARLOS MATOS DE SOUSA, PAULO CESAR 

NUNES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostado a 

fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76659 Nr: 3155-53.2015.811.0050

 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 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYANE LESCANO DOS SANTOS, FABIO 

JUNIOR ROGLING
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16664 Nr: 411-37.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA, CARLOS DIOGO 

MOTTA GARCIA, GLADIS TEREZINHA SORDI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90997 Nr: 2418-79.2017.811.0050

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANE ROSALINA DREHER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65996 Nr: 105-53.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHUTE NEIDE COELHO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/MT, HITLER SANSÃO SOBRINHO - OAB:17.757/MT, 

RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:17.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366 Nr: 236-53.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO NEDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$659,93(seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 141. 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34066 Nr: 833-36.2010.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BRIZOLA, ADENILZA IRENE 

CORRÊA MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO JOSÉ BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, CARLOS AUGUSTO HECKLER - OAB:OAB/RS 62.579, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B

 Vistos em correição,

Tendo em vista a decisão de f. 1.118 (numerada erroneamente), observo 

que foram apresentadas as últimas declarações pela parte inventariante.

Todavia, analisando o conteúdo apresentado pela Fazenda Pública 

Estadual às f. 131, intime-se a parte inventariante para que, no prazo de 

quinze dias, comprove o pagamento da GIA – RETIFICADORA.

Ato contínuo, com a juntada do comprovante de pagamento da GIA, 

intime-se a Fazenda Pública para manifestação no prazo de quinze dias.

Sem prejuízo, intimem-se os herdeiros para que se manifestem acerca do 

pedido de expedição de alvará, no prazo de dois dias, sob pena de 

aceitação tácita.

Por fim, intime-se o Ministério Público para manifestação em quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16821 Nr: 572-47.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBRAIM ALFREDO PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PITHAN FRANÇOLIN - 

OAB:226.421/SP, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134, 
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JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9172-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado pela parte exequente 

em face da parte executada, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

Às f. 309 a parte exequente informou o pagamento integral do débito 

objeto da presente execução.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

As partes compuseram-se amigavelmente nos autos e em seguida a 

exequente informou, às f. 309, a quitação integral da dívida, requerendo a 

extinção do feito pelo cumprimento integral da transação.

Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com resolução do 

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

uma vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70789 Nr: 3079-34.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELI RENATA LERNER, MARIA DA GUIA 

VERAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA NETO - 

OAB:13.071 OB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT, PEDRO ELÍSIO DE PAULA NETO - OAB:13.071 OB/MT

 Vistos, em correição.

Recebo a apelação interposta pela acusada Adrieli às f. 500 nos seus 

regulares efeitos (CPP, art. 597).

Assim, manifeste-se o apelante para apresentar suas razões no prazo 

legal (art. 600, CPP).

Oferecidas as razões ou certificado o decurso do prazo para 

apresentá-las, manifeste-se o apelado para apresentação das 

contrarrazões.

Considerando a atualização de endereço da ré Adrieli (f. 500), expeça-se 

mandado de intimação pessoal para a retrocitada acusada sobre o teor da 

r. sentença proferida nestes autos (art. 392, I, do CPP c/c art. 1421, da 

CNGC-TJMT).

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67442 Nr: 1419-34.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO FERNANDES JUNIOR, MAYCON 

CRISTIANO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 Vistos, em correição.

Recebo a apelação interposta pelo acusado Onivaldo às f. 137 nos seus 

regulares efeitos (CPP, art. 597).

Assim, manifeste-se o apelante para apresentar suas razões no prazo 

legal (art. 600, CPP).

Oferecidas as razões ou certificado o decurso do prazo para 

apresentá-las, manifeste-se o apelado para apresentação das 

contrarrazões.

Atente-se quanto ao cumprimento das determinações na sentença 

proferida, em especial à expedição de mandado de intimação pessoal dos 

réus (art. 392, I, do CPP c/c art. 1421, da CNGC-TJMT).

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

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)

 

Processo n. 1000302-49.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

23/08/2018 14:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quinta-feira, 12 de Julho de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-94.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORREIA BONAMIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000299-94.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

21/08/2018 14:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 10 de Julho de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83009 Nr: 2589-38.2014.811.0051

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado pela parte autora, razão 

pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE MANIFESTE-SE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SOB PENA DE POSSÍVEL EXTINÇÃO DO FEITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 24345 Nr: 2314-02.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geromin Antonio Guolo, Selina Delesia Botan 

Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, Fábio Luis Nascimento - 

OAB:OAB/BA 19615, Patrícia Aline Ramos - OAB:7203/MT, Paula C. 

Carreira S. Ramos - OAB:9899/MT, Samir Dartanhan Ramos - 

OAB:8391/MT, William José de Araújo - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte requerida, no prazo legal, manifestar-se acerca dos 

Embragos de Declaração retro colacionados, requerendo o que entender 

de direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83943 Nr: 3235-48.2014.811.0051

 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: Amaro do Nascimento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Cadore, Odair de Tal, ADAIR PEREIRA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adair Pereira Leite - 

OAB:2275-A, Cloves Vanderlei Eickhoff - OAB:12125-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que 

digam, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual perda do objeto da 

ação em razão do documento de fls. 130 e ss.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84409 Nr: 3588-88.2014.811.0051

 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: José Jorge Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A), 

Evangivaldo Sacramento Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio Arruda - 

OAB:13.431MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699

 Vistos etc.

À partida, HOMOLOGO o acordo celebrado só entre o Requerente e o 

Requerido Banco Panamericano S/A.

Para tanto, OFICIE-SE ao Departamento de trânsito do Estado de Mato 

Grosso solicitando a baixa do gravame de alienação fiduciária lançado por 

Banco Panamericano S.A., em desfavor de Evangivaldo Sacramento 

Cunha.

No mais, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

diga a respeito de eventual interesse na continuidade do feito somente em 

desfavor do Requerido Evangivaldo e, em sendo o caso, INDIQUE as 

provas que ainda pretende produzir.

Após, CONCLUSOS.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82446 Nr: 2145-05.2014.811.0051

 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: Sara Jéssica Oliveira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horing & Cia Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Iori - OAB:OAB/MT 7.865

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo legal, apresentar ALEGAÇÕE FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84550 Nr: 3661-60.2014.811.0051

 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: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Alexandre da Silva Confecções Eireli - ME, 

Edson Alexandre da Silva

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento, tendo em vista que a diligência deve ser efetuada em zona 

rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82999 Nr: 2582-46.2014.811.0051

 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: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabez Gileade da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482

 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 devolução 

da carta precatória, devendo requerer o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135874 Nr: 8695-11.2017.811.0051

 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: MXP, MXdS, AXdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Blank - 

OAB:20218/0

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMILSON ROSA DE SOUZA, Filiação: 

Rosa da Silva Souza e Agenor Celestino de Souza, 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: MAX XAVIER DE SOUZA e ALEX XAVIER DE SOUZA, 

menores devidamente representados pela genitora MARCIA XAVIER 

PEREIRA, brasileira, doméstica, portadora do documento de identidade n.º 

1499660-0 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob n.º 018.157.201-07, CTPS nº 

2559517, Série 003-0/GO, com endereço na Rua Industrial, nº 385, Quadra 
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49, Lote 5, no Bairro Jupiara, na Cidade de Campo Verde/MT, por sua 

a d v o g a d a ,  c o m  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

andreia@schneideradvocacia.com.br, vêm, respeitosamente, à presença 

de Vossa Excelência, propor em face de ADEMILSON ROSA DE SOUZA, a 

presente: AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO LIMINAR DE FIXAÇÃO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOSo que fazem com fundamento na Lei n. 5.478, 

de 25 de julho de 1968, no art. 693, parágrafo único do Código de 

Processo Civil e nas razões de fato e de direito a seguir aduzidos: DOS 

FATOS E DO DIREITOA genitora dos Requerentes manteve união estável 

com o Requerido até o dia 20/10/2008. Os requerentes são filhos do 

Requerido, conforme consta das inclusas cópias das certidões de 

nascimento dos mesmos. O último domicílio da família foi a Cidade de Santa 

Helena de Goiás-GO, de onde a mãe se mudou com os filhos/Requerentes 

para a Cidade Campo Verde-MT, logo após a separação do casal. Desde 

então, o Requerido, mesmo tendo ciência que a sua ex-companheira e 

seus filhos residem em Campo Verde-MT, nunca mais manteve qualquer 

contato, tendo, inclusive, mudado o número de seu telefone celular. O 

certo é que o Requerido, após a separação, sequer procurou saber 

notícias de seus filhos e, muito menos, se estavam necessitando de algum 

auxílio financeiro. A genitora dos Requerentes, como doméstica, é quem 

sempre trabalhou muito para dar um mínimo de dignidade para as crianças, 

já que perdeu, por completo, o contato com o pai. Ela não tem a mínima 

noção do local onde o mesmo possa ser encontrado, atualmente. Ocorre 

que os filhos já estão na fase da adolescência e a mãe, com o seu salário 

de doméstica, não está mais conseguindo atender, sozinha, as 

necessidades dos filhos. O dever alimentar dos pais está previsto 

expressamente no art. 229 da Constituição Federal. No mesmo sentido, o 

artigo 1.634, I, do Código Civil dispõe que a criação e a educação dos 

filhos menores competem aos pais. Este dever de sustento, criação e 

educação também é previsto no art. 22 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/90). Verifica-se, portanto, que compete ao 

Requerido, na medida das suas possibilidades e da necessidade dos 

filhos, ora Requerentes, prover-lhes o sustento. De fato, o Código Civil 

confere o direito de pleitear alimentos dos parentes, notadamente entre 

pais e filhos nos termos do art. 1.694 e 1.696. Preceitua o § 1º do art. 

1.694 do Código Civil, os requisitos para a concessão dos alimentos são a 

necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante. A mãe dos 

Requerentes sabe que o Requerido é caminhoneiro, profissão que deve 

estar seguindo até os dias atuais, o que, certamente, lhe garante uma boa 

renda mensal. Assim, uma vez constatado o evidente e incontroverso 

parentesco, a possibilidade do alimentante e a necessidade dos 

alimentandos, reconhece-se o dever de prestar alimentos de tal sorte que 

se requer desde já sua fixação em valor equivalente a 01 (um) salário 

mínimo, à título de alimentos definitivos. DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA - ARTS. 294, 297, 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

E ART. 4º DA LEI5.478/68 Nas ações de alimentos, é cabível a fixação de 

alimentos provisórios, nos temos do art. 4º da Lei 5.478/68: "Ao 

despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem 

pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles 

não necessita." No vertente caso, em razão das dificuldades financeiras 

por que passa a genitora dos menores, mister se faz a fixação, como 

tutela de urgência, determinando seu pagamento pelo Requerido. Isto 

porque o Requerido, certamente, goza de estável situação econômica e 

financeira e deve arcar com as necessidades dos seus filhos, mormente 

no presente caso, em que não paira qualquer dúvida sobre a paternidade, 

o que torna injustificável a inércia que priva os Requerentes, seus filhos, 

do necessário ao sustento. Posta assim a questão, requer-se a Vossa 

Excelência a fixação de alimentos provisórios, em caráter de urgência, no 

valor mensal equivalente a 01 (um) salário mínimo, a serem depositados no 

Banco Bradesco, Agência 1157-6, conta corrente nº 4258-7, de 

titularidade de Marcia Xavier Pereira, CPF/MF sob nº 018.157.201-07, para 

satisfação das necessidades dos filhos do Requerido nos termos desta 

exordial. DOS PEDIDOS Diante do exposto, a presente ação deve ser 

julgada totalmente procedente, determinando Vossa Excelência: I - a 

fixação de alimentos provisórios, em caráter de urgência, no valor mensal 

equivalente a 01 (um) salário mínimo, a serem depositados no Banco 

Bradesco, Agência 1157-6, conta corrente nº 4258-7, de titularidade de 

Marcia Xavier Pereira, CPF/MF sob nº 018.157.201-07, para satisfação 

das necessidades dos filhos do Requerido nos termos desta exordial; II - 

consulta ao Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), INFOJUD, INFOSEG 

ou outros, a fim de localizar o endereço e proceder com a citação do 

Requerido ADEMILSON ROSA DE ROSA, filho de ROSA DA SILVA SOUZA 

e Agenor Celestino de Souza, haja vista que a mãe dos Requerentes não 

tem a mínima noção do local onde o mesmo possa ser encontrado, 

atualmente; III - ao final, que sejam fixados os alimentos definitivos no valor 

mensal equivalente a 01 (um) salário mínimo, acrescido de eventuais 

despesas extraordinárias; IV - a intimação do Ministério Público (art. 698 

do CPC) para que se manifeste no presente feito em razão do interesse de 

incapazes; V - a condenação do Requerido ao pagamento de custas e 

honorários nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, 

por ter dado causa à presente demanda. PROVAS Protesta por provar o 

alegado através de todos os meios de prova em direito admitidos, em 

especial pela produção de prova documental, testemunhal, pericial e 

inspeção judicial, além da juntada de novos documentos e demais meios 

que se fizerem necessários. VALOR DA CAUSA Dá-se à causa o valor de 

R$ 11.244,00 (onze mil, duzentos e quarenta e quatro reais).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista o insucesso das tentativas 

de localização da Parte requerida, DETERMINO a citação por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias. Para tanto, NOMEIO o ilustre Dr. Carlos Eduardo 

Blank, como Curador do Requerido, abrindo-lhe vistas dos autos para 

apresentação da defesa técnica. Em não sendo o caso de impugnação, 

ABRA-SE vista dos autos à Requerente e, depois, ao ilustre Promotor de 

Justiça, para que aponha seu parecer.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-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, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100656 Nr: 4217-28.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eden Gonçalves, Elis Regina de Lima Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Antonio Ranolfi, Orandir Aparecido 

Ranolfi, Alice Gomes Machado Ranolfi, Ademir José Ranolfi, Rosangela 

Aparecida Tondelli Ranolfi, Lucimara Luzia Ranolfi, Guelfo Luiz Fabbri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para retirar a Carta Precatória 

expedida para citação do requerido Guelfo Luiz Fabbri, comprovando 

nestes autos sua distribuição no Juízo Deprecado (Comarca 

deLondrina-PR) no prazo de 20 (vinte) dias, em razão de que estava 

ausente em todas as tentativas de citação por correio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143220 Nr: 1865-92.2018.811.0051

 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: TG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdC, MVCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A PARTE AUTORA, por intermédio de seu procurador, para comparecer 

na audiência designada para o dia 20/08/2018, às 16:30 horas, no Centro 

de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112117 Nr: 3449-68.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodogrãos Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Berto Rodrigues de Godoi
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA RAQUEL DE SOUZA 

CASTILHO - OAB:28353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397, JONES SOUZA VELHO - OAB:16702

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83012 Nr: 2591-08.2014.811.0051

 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: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Rosa Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando as negativas constantes 

dos ofícios expedidos, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, 

no prazo de 15 dias, manifestar-se, solicitanto o que entender de direito 

para o regular prosseguimento do feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141212 Nr: 933-07.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevan Mendes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal, 

querendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138973 Nr: 10335-49.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Maria Guareschi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impuganar a contestação no prazo legal, 

querendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82213 Nr: 1960-64.2014.811.0051

 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: Miguel Edvaldo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte requerida para manifestar acerca 

da petição do autor, juntada de fls. 108, e, se for o caso efetuar o 

recolhimento, no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34267 Nr: 807-98.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLPdS

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

OAB:12.406-A/ MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente a fim de que se 

manifeste acerca da correspondência devolvida, no prazo de cinco dias. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30019 Nr: 128-35.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Tarcisio Biazon, Jose Aparecido Martins Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Itamar Bonetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A, Romulo Gemenes Biazon - OAB:15.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO o exequente para manifestar acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, e, se for o caso, recolher o valor para 

realização de nova diligência, no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15309 Nr: 1228-64.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graúna Agro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocimara Mochi Jorge - 

OAB:11.231-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Certifico e dou fé que, INTIMO o exequente para manifestar-se acerca da 

certidão da Sr.ª Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31976 Nr: 2090-93.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza, Anderson Sérgio dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO o exequente para manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13370 Nr: 2623-28.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Stechow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Bianchi - 

OAB:6641/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO o exequente para manifestar acerca da 

Penhora e Avaliação, e se for o caso, recolher a diligência do oficial 

Justiça para intimação da Penhora. É o que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121413 Nr: 1834-09.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Ferreira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Chefe do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal, 

querendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72928 Nr: 1916-16.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minhoto Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE CORRÊA 

MINHOTO - OAB:177342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Jonattas Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-O

 Certifico e dou fé que, INITMO o exequente para manifestar acerca da 

petição do executado de fls. 202, ou requeira 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.: 127212 Nr: 4380-37.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Pereira de Souza, Aline Katia Pereira de Moura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111713 Nr: 3218-41.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Ribeiro de Souza, Marinalva Nicasso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Neves França de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para se manifestar acerca da contestação, bem 

como acerca do documento ref. 50, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71721 Nr: 712-34.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo Montagner - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Varzea Grande - MT, ou promova o 

recolhimento das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89195 Nr: 545-12.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5030 Nr: 938-88.2002.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lucio de 

Lima - OAB:SP/206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, ou promova o 

recolhimento das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97450 Nr: 3206-61.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tommy Hilfiger do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivadete Zarichta da Silva EIRELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Marcelo Gregolin Sampaio 

- OAB:317046, Douglas Alves Vilela - OAB:264173, Rosely Cristina 

Marques Cruz - OAB:178930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu 

preparo e distribuição na Comarca de Alta Floresta-MT, ou providencie seu 

preparo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 808 Nr: 2030-33.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ivanor da Motta, Ana Andrea Rodrigues 

da Motta, Ayrton Dias da Motta, Ionne da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:PR/18.736, Eduardo Desidério - OAB:PR/40.321, Fabio Luis 

Antonio - OAB:PR/31.149, Giovane Moisés Marques dos Santos - 

OAB:9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente a fim de impulsionar o 

feito, bem como manifestar-se acerca da certidão da Srª. Oficial de 

Justiça, no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento provisório. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23079 Nr: 1033-11.2008.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Zandonadi Ltda, Companhia 

Excelsior de Seguros
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Piragine - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Fernando Augusto Vieira Figueiredo - 

OAB:OAB/MT 7627-A, Marcelo Zandonadi - OAB:4266/MT

 INTIMO as PARTES para, querendo, manifestar-se acerca dos embargos 

de declarações propostos por ALGODOEIRA ZANDONAD LTDA às fls 

828/830V e COMPANIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL às fls 

831/840, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76140 Nr: 1099-15.2013.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubimaria Martins Costa, Ruidianne Ferreira Costa, 

Leandro Rui Ferreira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Valdir Ariones Pimpinati Júnior para devolução 

dos autos nº 1099-15.2013.811.0051, Protocolo 76140, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos 

termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79452 Nr: 4230-95.2013.811.0051

 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: Rufina de Queiroz Galvão

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143/MT, Marla Denilse Rheinheimer - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Curvo Garcia - 

Procurador Federal - OAB:

 I N T I M O o advogado(a) Marla Denilse Rheinheimar para devolução dos 

autos nº4230-95.2013, Protocolo 79452, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82268 Nr: 1998-76.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRETRAN - Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Lúcio Franco Pedrosa 

- OAB:5746/MT

 I N T I M O o(a) advogado(a) Maurytania Celeste Brito dos Santos 

Bauermeister para devolução dos autos nº1998-76.2014.811.0051, 

Protocolo 82268, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82764 Nr: 2402-30.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Zaniratto da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a) Marla Denilse Rheinheimar para devolução dos 

autos nº2402-30.2014, Protocolo 82764, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30955 Nr: 1061-08.2010.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceu de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o(a) advogado(a) Aparecida Voine de Souza Neri para 

devolução dos autos nº 1061-08.2010.811.0051, Protocolo nº 30955, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15221 Nr: 1127-27.2006.811.0051

 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: Gervázia Nunes Mendes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- OAB:

 I N T I M O o(a) advogado(a) Aparecida Voine de Souza Neri para 

devolução dos autos nº 1127-27.2006.811.0051, Protocolo nº 15221, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33739 Nr: 285-71.2011.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Jorge Luis 

Zanon - OAB:1494/RS-9975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Jonattas Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-O

 I N T I M O o(a) advogado(a)Demércio Luiz Gueno para devolução dos 

autos nº 285-71.2011.811.0051, Protocolo nº 33739, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos 

termos do NCPC e CNGC.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134338 Nr: 7998-87.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Nunes Andrade, Bruno Araujo Lucena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 Decido.Ex positis, na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de 

Processo Penal, PRONUNCIO os Acusados Bruno Nunes Andrade, 

brasileiro, nascido em 24/12/1998, filho de Tertuliano Pinheiro de Andrade 

e Luzinete Nunes da Silva, natural de Coxim/MS; e Bruno Araujo Lucena, 

brasileiro, nascido em 03/03/1997, filho de Claudio Alves Lucena e Vera 

Lucia Almeida de Araujo, natural de Itaituba/PA; ambos como incursos nas 

sanções do artigo 121, §2°, incisos II e IV, c.c. o artigo 29, ambos do 
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Código Penal.Pronunciados os Acusados, passo agora a atender ao 

disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal – com a redação 

já dada pela Lei nº 11.689/2008 - analisando a necessidade de 

manutenção ou não da prisão preventiva.No caso vertente, os Réus 

tiveram a prisão cautelar decretada ante a sua periculosidade e o modus 

operandi empregado na prática do delito, visando garantir a ordem 

pública.Encerrada a instrução criminal, concluiu-se, nesta ocasião, estar 

demonstrada a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria 

delitiva. Da mesma forma, assim, entendo que a prisão provisória dos réus 

deve ser mantida. Isso porque, não foi apresentada qualquer alteração no 

panorama processual em exame, mantendo incólumes os fundamentos já 

exarados até o presente momento, em decisões pretéritas, o que reitero in 

t o t u m  n e s t a  o p o r t u n i d a d e . I n t i m e m - s e  o s  A c u s a d o s , 

pessoalmente.Intimem-se, também, o Representante do Ministério Público e 

o Defensor Público, pessoalmente, e o Advogado do réu Bruno Araújo 

Lucena, via DJE.Os nomes dos Acusados não serão inscritos no rol de 

culpados até o trânsito em julgado de eventual sentença penal 

condenatória, proferida após o julgamento pelo Egrégio Tribunal do 

Júri.Preclusa a decisão de pronúncia, intimem-se o Ministério Público, o 

Defensor Público e o Advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentem as testemunhas que irão depor em plenário, devendo ser no 

máximo 05 (cinco), nos termos do art. 422 do CPP.Publique-se

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CONCEICAO E SILVA (EXEQUENTE)

POTENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LIMA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000180-33.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Intime-se a 

parte Exequente para manifestar-se acerca da exceção de 

pré-executividade, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

12 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010971-44.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n. 8010971-44.2015.811.0051 Despacho. Vistos etc. Cuida-se de 

execução de título judicial/cumprimento de sentença em face da Executada 

OI S/A. É de amplo conhecimento público que a Executada OI S/A está em 

recuperação judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido em 29 de junho de 2016.[i] 

Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia 

Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, oportunidade em que foi 

aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 

08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu 

decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual 

foi publicado em 05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial 

do Grupo Oi. Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo 

foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo 

competente, todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 

20/06/2016, nele incluídos foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano 

de recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS GERADOS DEPOIS DE 

20.06.2016: Quanto aos créditos que possuem fato gerador posterior ao 

processamento da recuperação judicial, como no caso – trânsito em 

julgado em 16.05.2017 -, considerados extraconcursais, deverão ser 

executados normalmente, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei 

11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas 

pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 

serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 

provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 

privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no 

limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 

recuperação.” “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e 

serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, 

na ordem a seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a 

fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Portanto, na forma do artigo 513, 

§ 2º, do CPC, INTIME-SE a parte Executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Desde já, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

D i r e i t o  [ i ]  D i s p o n í v e l  p a r a  c o n s u l t a  n o  w e b s i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010234-07.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY JAMISE RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Cumprimento de sentença. Despacho. Vistos etc. Cuida-se de execução 

de título judicial/cumprimento de sentença em face da Executada OI S/A. É 

de amplo conhecimento público que a Executada OI S/A está em 

recuperação judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido em 29 de junho de 2016.[i] 

Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia 

Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, oportunidade em que foi 

aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 

08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu 

decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual 

foi publicado em 05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial 
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do Grupo Oi. Portanto, DEIXO DE HOMOLOGAR, por ora, o acordo 

entabulado entre as partes (ID 10353297). Por corolário, INTIMEM-SE as 

partes para manifestar nos autos acerca da reiteração dos termos 

pactuados e a extinção da ação, ou requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 15(quinze) dias. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito [i] Disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010067-24.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDMAR OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

8010067-24.2015.811.0051 Execução Despacho. Vistos etc. No caso 

versado, verifica-se que realizada audiência de conciliação, o acordo 

restou infrutífero. Em seguida, a parte Executada apresentou contestação. 

Ocorre que, cuida-se de execução de titulo extrajudicial, rito no qual é 

desnecessário a realização de instrução processual, mas, tão somente, a 

realização dos atos expropriatórios para o recebimento do crédito, nos 

termos dos arts. 806 e seguintes CPC. Portanto, considerando que a 

contestação apresentada pela parte Executada é absolutamente estéril, 

eis que não cabível neste momento processual, nem sequer nesse tipo de 

ação, deixo de analisá-la. Por corolário, tendo em vista que já foi realizada 

a citação do devedor e decorreu o prazo in albis, INTIME-SE a parte 

Exequente, para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 10 

(dez) dias, ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Não se olvidando, outrossim, de que caso haja penhora, ai então, deverá 

ser designada audiência de conciliação, oportunidade em que será 

analisada a possibilidade de parcelamento da dívida (art. 916 CPC) ou 

oferecimento de embargos pela parte Executada. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010234-07.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY JAMISE RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Cumprimento de sentença. Despacho. Vistos etc. Cuida-se de execução 

de título judicial/cumprimento de sentença em face da Executada OI S/A. É 

de amplo conhecimento público que a Executada OI S/A está em 

recuperação judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido em 29 de junho de 2016.[i] 

Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia 

Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, oportunidade em que foi 

aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 

08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu 

decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual 

foi publicado em 05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial 

do Grupo Oi. Portanto, DEIXO DE HOMOLOGAR, por ora, o acordo 

entabulado entre as partes (ID 10353297). Por corolário, INTIMEM-SE as 

partes para manifestar nos autos acerca da reiteração dos termos 

pactuados e a extinção da ação, ou requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 15(quinze) dias. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito [i] Disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-36.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante REGINALDO ALVES 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-30.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRA MATEUS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000855-30.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Compulsando 

detidamente o presente feito, observa-se que as Requeridas foram 

devidamente citadas e ambas apresentaram contestação, como se 

verifica nos autos no IDs 10071026 e 10964402, bem como a Requerente 

apresentou as suas impugnações, conforme IDs 10183742 e 11088361. 

Contudo, ao tempo da realização da audiência de conciliação designada 

para a data de 02 de outubro de 2017, a Requerida B2W Companhia Digital 

não havia sido citada e, portanto, não compareceu ao ato, conforme se vê 

do termo de audiência de ID 10132004. Desta forma, designo nova 

audiência de conciliação. Intimem-se as partes e seus Advogados, com as 

advertências de praxe. Por fim, cadastre-se nos autos os Procuradores 

da Requerida B2W Companhia Digital, conforme instrumentos de 

Procuração e Substabelecimento de ID 10964404 – pág. 1/9. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 

de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010202-07.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS BORDIGNON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010202-07.2013.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. De início altere-se o polo passivo e ativo, passando 

a figurar como Exequente a DCP Máquinas e Veículos Ltda e como 

Executado Regis Bordignon. Em seguida, INTIME-SE o Exequente para que 

se manifeste sobre os embargos apresentados pelo Executado, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito. Com a resposta ou 

decorrido o prazo, certifique-se e, em seguida, retornem-me os autos 

conclusos. O pedido formulado pelo Exequente de suspensão para 

localizar bens, será oportunamente apreciado. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de julho de 2018. 
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Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-88.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000101-88.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. INTIME-SE 

novamente a Requerente, por meio de sua Advogada constituída, via DJe, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto ao valor 

depositado nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção da ação e restituição do valor ao Requerido. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 12 de 

julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010547-36.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS SITEMA DE ENSINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010547-36.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Em que pese o requerimento do Exequente por meio 

da petição de ID 1282257, verifica-se que a tentativa de penhora de 

valores pelo sistema Bacenjud restou infrutífera (ID 1282256). Assim, 

INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, indique bens 

penhoráveis do Executado, ou requeira o que entende de direito, sob pena 

se arquivamento dos autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-31.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEIDE APARECIDA GUIMARAES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (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

 

Autos n° 8010030-31.2014.811.0051 Despacho. Vistos etc. Cuida-se de 

título executivo judicial, decorrente do acórdão proferido no dia 29.10.2015 

(ID 1271036), em que condenou a parte Reclamada a obrigação de fazer, 

consistente em viabilizar a transferência do veículo da parte Reclamante 

ao Estado do Mato Grosso, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de 

multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento. Além 

disso, a parte Reclamada foi condenada ao pagamento do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais. A parte Executada efetuou o 

pagamento da obrigação imposta (ID 1271040), entretanto não comprovou 

o cumprimento da obrigação de fazer, concernente à viabilização da 

transferência do veículo de propriedade da parte Exequente. Devidamente 

intimada, a parte Executada informou que não foi possível cumprir o 

determinado, pois o DETRAN/PR não atendeu as solicitações, sob a 

justificativa de que tal solicitação (transferência de documentação do 

veículo) somente será atendida se realizada por intermédio de Ofício 

expedido pelo Juízo. De tal forma, requereu seja expedido Ofício para o 

DETRAN/PR determinando a transferência do veículo para o Estado do 

Mato Grosso, na forma pleiteada pelo Exequente (ID 1271046 e 1271047). 

O pedido restou indeferido por este Juízo, determinando nova intimação da 

parte Executada para o cumprimento da obrigação, sob pena de elevação 

da multa, de incidência única (ID 1271048). Diante da inércia da parte 

Executada, a Exequente informa que até o presente momento não fora 

realizada a transferência do documento do veículo, requerendo a 

execução da multa diária fixada em decorrência do descumprimento da 

obrigação de fazer, por meio de penhora on line (ID 4831844). Em 

sequência, a parte Exequente apresenta novo petitório, requerendo a 

intimação do gerente da agência Bancária de Campo Verde, para 

cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de desobediência civil. 

Requereu, outrossim, que seja expedido Ofício ao Detran – PR para 

proceder a baixa do gravame do veículo e proceder sua transferência. 

Vieram os autos conclusos. É o relato. Fundamento. Diante do relatório, 

supramencionado, vislumbra-se que está pendente o cumprimento da 

obrigação de fazer pela parte Executada, referente em viabilizar a 

transferência do veículo da parte Reclamante ao Estado do Mato Grosso, 

tal como estabelecido pela Turma Recursal. Em razão do descumprimento 

de tal obrigação, a parte Exequente, além da aplicação da multa 

cominatória, requer a intimação pessoal do gerente do banco Executado 

para cumprimento da ordem judicial, sob pena de incorrer em 

desobediência, bem como seja Oficiado ao DETRAN/PR para proceder a 

baixa do gravame e proceder a transferência do veículo. - DA MULTA 

COMINATÓRIA: Na hipótese dos autos, o Acórdão proferido no dia 

29.10.2015 (ID 1271036) condenou a parte Reclamada a obrigação de 

fazer, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento. Posteriormente, 

em razão da desobediência da ordem judicial, este Juízo elevou a multa, 

com incidência única, para o valor de R$ 10.000,00 (ID 1271048). Ocorre 

que mesmo tendo sido devidamente intimada (Evento n° 1690966), a parte 

Executada deixou de cumprir referida obrigação. Portanto, torna evidente 

o direito da parte Exequente ao recebimento da multa cominatória, na 

forma acima descrita. É cediço que as astreintes são, por definição, 

medidas coercitivas, cujo objetivo é coagir o devedor ao cumprimento de 

uma determinação judicial imposta em seu desfavor. Explica Luiz 

Guilherme Marinoni que “a finalidade da multa é coagir o demandado ao 

cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. 

Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a 

convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva 

possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do 

demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe 

permitam alcançar o seu fim”. (Código de Processo Civil comentado. 2º 

Edição, 2010, p.428). Tem previsão no artigo 537 e parágrafos do NCPC: 

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou 

na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a 

obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do 

preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor 

ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - 

se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou 

cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 

descumprimento.” (...). Como visto, o juiz poderá impor ou modificar multa 

diária ao devedor, desde que suficiente e compatível com a obrigação, 

fixando prazo razoável para o seu efetivo cumprimento. Daí porque, de um 

lado, em razão de tal caráter repressivo, elas são independentes da 

relação jurídica principal porque visam compelir o devedor a, justamente, 

cumprir com a sua obrigação. Por outro lado, o caráter inibitório das 

astreintes impõe um limite à sua concessão, devendo o juiz, para a sua 

determinação, examinar a possibilidade real da medida levar ao 

cumprimento da respectiva decisão. Havendo descumprimento de decisão 

judicial, em obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, poderá fixar multa diária e, também, fixar prazo 

razoável para cumprimento da ordem judicial, que não está sendo 

cumprida de forma voluntária pelo devedor e/ou destinatário da ordem. In 

casu, a fixação de Astreintes não se configura ilegal, visto que abarcada 

pela legislação pátria, no art. 537 e seus parágrafos, do NCPC, bem como 

mostra-se desarrazoada a aplicação e quaisquer outras diligencias, como 

as previstas no §5° do art. 84 do CDC, as quais são meramente 

exemplificativas. Por fim, constata-se que, no caso em apreço, a multa não 

restou fixada em valor excessivo, já que arbitrada em incidência única e 
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por reiteração de descumprimento da obrigação, não ensejando o 

enriquecimento sem causa, bem como atendendo os princípios de 

razoabilidade e proporcionalidade. - DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

REPRESENTANTE DA PARTE EXECUTADA: No caso dos autos, o feito 

observou o devido processo legal, sendo que o banco foi intimado por 

várias vezes para cumprir a obrigação de fazer. Contudo, o Executado, 

como dito, não cumpriu a ordem judicial até o momento. Sendo assim, 

assiste atenção à Parte Exequente, pois, conforme prevê o art. 536 do 

CPC, devem ser adotadas todas as medidas que se fizerem necessárias, 

inclusive quanto ao que consta no § 3º, do mesmo dispositivo, in verbis: 

"O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando 

injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência". Com tais considerações, 

mostra-se plausível o acolhimento do pedido formulado pela parte 

Exequente, de intimação do gerente do Banco Executado, como forma de 

dar cumprimento a obrigação, sob pena de ser responsabilizado por 

desobediência. - OFICIAR DETRAN-PR: No ponto, muito embora se vê que 

a presente demanda perdura por longo período, em razão do 

descumprimento da obrigação de fazer, é cediço que, conforme justificado 

na decisão de ID 1271048, se mostra incabível, neste caso, a 

determinação diretamente ao órgão administrativo para realizar a 

transferência do bem. Isso porque, a determinação judicial não é destinada 

ao órgão, mas, sim, para o Banco Executado. Portanto, caso seja oficiado 

diretamente ao órgão administrativo responsável para tanto, diversas 

taxas e tributos deixarão de ser pagos, mesmo lhe sendo de direito. Lado 

outro, considerando as manifestações já lançadas pela parte Executada 

nos autos, mostra-se aconselhável que seja expedido Ofício ao 

DETRAN-PR comunicando acerca do trâmite da presente reclamação, bem 

como autorizando a parte Executada a realizar os trâmites legais para 

proceder à transferência postulada. Decido. Isto posto, e por tudo mais 

que dos autos consta, DETERMINO a intimação da parte Executada para 

realizar o pagamento da multa cominatória, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo in albis para o 

pagamento, voltem os autos conclusos para penhora on line das contas 

da parte Executada. DETERMINO, ainda, a expedição de intimação, a ser 

cumprido por Oficial de Justiça, para que se dirija à agência do Banco 

Bradesco, desta Comarca, intimando o gerente geral da referida instituição 

para que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, dê cumprimento à 

ordem de baixa do gravame incidente sob o veículo da Reclamante e 

viabilize a transferência da documentação, na forma determinada, sob 

pena de sua responsabilização por crime de desobediência. Se decorrido 

o prazo assinalado, a parte Executada não comprovar o cumprimento da 

Obrigação, além de estar caracterizado o crime de desobediência, também 

estará caracterizado o ato atentatório à dignidade da Justiça, fixando, 

desde já, a multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa (Art. 

774, parágrafo único, CPC e art. 77, §2°, do CPC). Por fim, com o fito de 

viabilizar o cumprimento da obrigação, EXPEÇA-SE Ofício ao DETRAN-PR, 

comunicando-lhe acerca do trâmite da presente demanda, AUTORIZANDO 

a parte Executada BANCO BRADESCO S.A. a realizar a baixa do gravame 

do veículo discutido na lide, bem como proceder à transferência da 

documentação à Requerente e ao DETRAN- MT, nos termos postulados na 

inicial e concedidos no Acórdão de ID 1271036. Devendo constar, também, 

que os débitos oriundos de tais procedimentos deverão ficar a encargo da 

parte Executada BANCO BRADESCO S.A.. A INTIMAÇÃO E O OFÍCIO 

DEVERÃO SER INSTRUÍDOS COM CÓPIA DA INICIAL, DOCUMENTOS 

ANEXOS A INICIAL E DO ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL (ID 1271036). 

Por fim, AUTORIZO, caso queira, à parte Executada retirar o Ofício 

supramencionado na Secretaria deste Juízo, como forma de tornar mais 

célere os procedimentos determinados. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-31.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEIDE APARECIDA GUIMARAES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (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

 

Autos n° 8010030-31.2014.811.0051 Despacho. Vistos etc. Cuida-se de 

título executivo judicial, decorrente do acórdão proferido no dia 29.10.2015 

(ID 1271036), em que condenou a parte Reclamada a obrigação de fazer, 

consistente em viabilizar a transferência do veículo da parte Reclamante 

ao Estado do Mato Grosso, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de 

multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento. Além 

disso, a parte Reclamada foi condenada ao pagamento do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais. A parte Executada efetuou o 

pagamento da obrigação imposta (ID 1271040), entretanto não comprovou 

o cumprimento da obrigação de fazer, concernente à viabilização da 

transferência do veículo de propriedade da parte Exequente. Devidamente 

intimada, a parte Executada informou que não foi possível cumprir o 

determinado, pois o DETRAN/PR não atendeu as solicitações, sob a 

justificativa de que tal solicitação (transferência de documentação do 

veículo) somente será atendida se realizada por intermédio de Ofício 

expedido pelo Juízo. De tal forma, requereu seja expedido Ofício para o 

DETRAN/PR determinando a transferência do veículo para o Estado do 

Mato Grosso, na forma pleiteada pelo Exequente (ID 1271046 e 1271047). 

O pedido restou indeferido por este Juízo, determinando nova intimação da 

parte Executada para o cumprimento da obrigação, sob pena de elevação 

da multa, de incidência única (ID 1271048). Diante da inércia da parte 

Executada, a Exequente informa que até o presente momento não fora 

realizada a transferência do documento do veículo, requerendo a 

execução da multa diária fixada em decorrência do descumprimento da 

obrigação de fazer, por meio de penhora on line (ID 4831844). Em 

sequência, a parte Exequente apresenta novo petitório, requerendo a 

intimação do gerente da agência Bancária de Campo Verde, para 

cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de desobediência civil. 

Requereu, outrossim, que seja expedido Ofício ao Detran – PR para 

proceder a baixa do gravame do veículo e proceder sua transferência. 

Vieram os autos conclusos. É o relato. Fundamento. Diante do relatório, 

supramencionado, vislumbra-se que está pendente o cumprimento da 

obrigação de fazer pela parte Executada, referente em viabilizar a 

transferência do veículo da parte Reclamante ao Estado do Mato Grosso, 

tal como estabelecido pela Turma Recursal. Em razão do descumprimento 

de tal obrigação, a parte Exequente, além da aplicação da multa 

cominatória, requer a intimação pessoal do gerente do banco Executado 

para cumprimento da ordem judicial, sob pena de incorrer em 

desobediência, bem como seja Oficiado ao DETRAN/PR para proceder a 

baixa do gravame e proceder a transferência do veículo. - DA MULTA 

COMINATÓRIA: Na hipótese dos autos, o Acórdão proferido no dia 

29.10.2015 (ID 1271036) condenou a parte Reclamada a obrigação de 

fazer, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento. Posteriormente, 

em razão da desobediência da ordem judicial, este Juízo elevou a multa, 

com incidência única, para o valor de R$ 10.000,00 (ID 1271048). Ocorre 

que mesmo tendo sido devidamente intimada (Evento n° 1690966), a parte 

Executada deixou de cumprir referida obrigação. Portanto, torna evidente 

o direito da parte Exequente ao recebimento da multa cominatória, na 

forma acima descrita. É cediço que as astreintes são, por definição, 

medidas coercitivas, cujo objetivo é coagir o devedor ao cumprimento de 

uma determinação judicial imposta em seu desfavor. Explica Luiz 

Guilherme Marinoni que “a finalidade da multa é coagir o demandado ao 

cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. 

Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a 

convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva 

possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do 

demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe 

permitam alcançar o seu fim”. (Código de Processo Civil comentado. 2º 

Edição, 2010, p.428). Tem previsão no artigo 537 e parágrafos do NCPC: 

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou 

na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a 

obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do 

preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor 

ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - 

se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou 

cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 

descumprimento.” (...). Como visto, o juiz poderá impor ou modificar multa 

diária ao devedor, desde que suficiente e compatível com a obrigação, 
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fixando prazo razoável para o seu efetivo cumprimento. Daí porque, de um 

lado, em razão de tal caráter repressivo, elas são independentes da 

relação jurídica principal porque visam compelir o devedor a, justamente, 

cumprir com a sua obrigação. Por outro lado, o caráter inibitório das 

astreintes impõe um limite à sua concessão, devendo o juiz, para a sua 

determinação, examinar a possibilidade real da medida levar ao 

cumprimento da respectiva decisão. Havendo descumprimento de decisão 

judicial, em obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, poderá fixar multa diária e, também, fixar prazo 

razoável para cumprimento da ordem judicial, que não está sendo 

cumprida de forma voluntária pelo devedor e/ou destinatário da ordem. In 

casu, a fixação de Astreintes não se configura ilegal, visto que abarcada 

pela legislação pátria, no art. 537 e seus parágrafos, do NCPC, bem como 

mostra-se desarrazoada a aplicação e quaisquer outras diligencias, como 

as previstas no §5° do art. 84 do CDC, as quais são meramente 

exemplificativas. Por fim, constata-se que, no caso em apreço, a multa não 

restou fixada em valor excessivo, já que arbitrada em incidência única e 

por reiteração de descumprimento da obrigação, não ensejando o 

enriquecimento sem causa, bem como atendendo os princípios de 

razoabilidade e proporcionalidade. - DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

REPRESENTANTE DA PARTE EXECUTADA: No caso dos autos, o feito 

observou o devido processo legal, sendo que o banco foi intimado por 

várias vezes para cumprir a obrigação de fazer. Contudo, o Executado, 

como dito, não cumpriu a ordem judicial até o momento. Sendo assim, 

assiste atenção à Parte Exequente, pois, conforme prevê o art. 536 do 

CPC, devem ser adotadas todas as medidas que se fizerem necessárias, 

inclusive quanto ao que consta no § 3º, do mesmo dispositivo, in verbis: 

"O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando 

injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência". Com tais considerações, 

mostra-se plausível o acolhimento do pedido formulado pela parte 

Exequente, de intimação do gerente do Banco Executado, como forma de 

dar cumprimento a obrigação, sob pena de ser responsabilizado por 

desobediência. - OFICIAR DETRAN-PR: No ponto, muito embora se vê que 

a presente demanda perdura por longo período, em razão do 

descumprimento da obrigação de fazer, é cediço que, conforme justificado 

na decisão de ID 1271048, se mostra incabível, neste caso, a 

determinação diretamente ao órgão administrativo para realizar a 

transferência do bem. Isso porque, a determinação judicial não é destinada 

ao órgão, mas, sim, para o Banco Executado. Portanto, caso seja oficiado 

diretamente ao órgão administrativo responsável para tanto, diversas 

taxas e tributos deixarão de ser pagos, mesmo lhe sendo de direito. Lado 

outro, considerando as manifestações já lançadas pela parte Executada 

nos autos, mostra-se aconselhável que seja expedido Ofício ao 

DETRAN-PR comunicando acerca do trâmite da presente reclamação, bem 

como autorizando a parte Executada a realizar os trâmites legais para 

proceder à transferência postulada. Decido. Isto posto, e por tudo mais 

que dos autos consta, DETERMINO a intimação da parte Executada para 

realizar o pagamento da multa cominatória, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo in albis para o 

pagamento, voltem os autos conclusos para penhora on line das contas 

da parte Executada. DETERMINO, ainda, a expedição de intimação, a ser 

cumprido por Oficial de Justiça, para que se dirija à agência do Banco 

Bradesco, desta Comarca, intimando o gerente geral da referida instituição 

para que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, dê cumprimento à 

ordem de baixa do gravame incidente sob o veículo da Reclamante e 

viabilize a transferência da documentação, na forma determinada, sob 

pena de sua responsabilização por crime de desobediência. Se decorrido 

o prazo assinalado, a parte Executada não comprovar o cumprimento da 

Obrigação, além de estar caracterizado o crime de desobediência, também 

estará caracterizado o ato atentatório à dignidade da Justiça, fixando, 

desde já, a multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa (Art. 

774, parágrafo único, CPC e art. 77, §2°, do CPC). Por fim, com o fito de 

viabilizar o cumprimento da obrigação, EXPEÇA-SE Ofício ao DETRAN-PR, 

comunicando-lhe acerca do trâmite da presente demanda, AUTORIZANDO 

a parte Executada BANCO BRADESCO S.A. a realizar a baixa do gravame 

do veículo discutido na lide, bem como proceder à transferência da 

documentação à Requerente e ao DETRAN- MT, nos termos postulados na 

inicial e concedidos no Acórdão de ID 1271036. Devendo constar, também, 

que os débitos oriundos de tais procedimentos deverão ficar a encargo da 

parte Executada BANCO BRADESCO S.A.. A INTIMAÇÃO E O OFÍCIO 

DEVERÃO SER INSTRUÍDOS COM CÓPIA DA INICIAL, DOCUMENTOS 

ANEXOS A INICIAL E DO ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL (ID 1271036). 

Por fim, AUTORIZO, caso queira, à parte Executada retirar o Ofício 

supramencionado na Secretaria deste Juízo, como forma de tornar mais 

célere os procedimentos determinados. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NERICO NIVALDO DASSOU KLEIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON LUIZ BONETTI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Intimo a parte requerente, 

na pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Instrução 

designada para o dia 26/07/2018 Hora: 16:00, na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT, com as advertências de praxe. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000098-70.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HAJAJ MERLINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR OAB - MT19760/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 27/08/2018 Hora: 13:20 na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): 

À parte autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais; À parte ré: 1)- O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5MB 

cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM 

CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WERITON FERREIRA ANDRADE (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):
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001395-78.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. INTIME-SE o 

Requerente para que, em 10 (dez) dias, se manifeste sobre a petição e 

documento acostado aos autos pela Requerida no ID 12712121 e 

12712126, requerendo o que entender de direito. Com a resposta ou 

decorrido o prazo, encaminhem-se os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

12 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-04.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MY SHOP BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JUNIOR MENDES BONANI OAB - SP326538 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001290-04.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Diante das 

peculiaridades do caso versado e sendo necessário, designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com pauta do Juiz Leigo, 

para qual as partes poderão arrolar até 03 (três) testemunhas, 

previamente, conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes, pessoalmente, ou por meio de seu Advogado, caso constituído, e 

as testemunhas arroladas pelas partes, observando a necessidade da 

expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha 

resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde–MT, 

12 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-85.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SADI BRASIL DORNELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON MARTINS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000097-85.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Diante das 

peculiaridades do caso versado e sendo necessário, designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com pauta do Juiz Leigo, 

para qual as partes poderão arrolar até 03 (três) testemunhas, 

previamente, conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes, pessoalmente, ou por meio de seu Advogado, caso constituído, e 

as testemunhas arroladas pelas partes, observando a necessidade da 

expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha 

resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde–MT, 

28 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANY PIRES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 27/08/2018 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-03.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIA CAETANO CASSIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DEZORDI FILHO (REQUERIDO)

JAIRO DEZORDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001206-03.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Diante das 

peculiaridades do caso versado e sendo necessário, designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com pauta do Juiz Leigo, 

para qual as partes poderão arrolar até 03 (três) testemunhas, 

previamente, conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes, pessoalmente, ou por meio de seu Advogado, caso constituído, e 

as testemunhas arroladas pelas partes, observando a necessidade da 

expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha 

resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição. 

NOMEIO para acompanhar a Reclamante, o Dr. Bruno Abreu de Moraes, 

que deve ser intimado pessoalmente de sua nomeação. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde–MT, 12 de julho 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PINTO MARTINS BARTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 27/08/2018 Hora: 10:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010234-07.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY JAMISE RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Cumprimento de sentença. Despacho. Vistos etc. Cuida-se de execução 

de título judicial/cumprimento de sentença em face da Executada OI S/A. É 

de amplo conhecimento público que a Executada OI S/A está em 

recuperação judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido em 29 de junho de 2016.[i] 

Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia 

Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, oportunidade em que foi 

aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 

08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu 

decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual 

foi publicado em 05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial 

do Grupo Oi. Portanto, DEIXO DE HOMOLOGAR, por ora, o acordo 

entabulado entre as partes (ID 10353297). Por corolário, INTIMEM-SE as 

partes para manifestar nos autos acerca da reiteração dos termos 

pactuados e a extinção da ação, ou requeiram o que entenderem de 
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direito, no prazo de 15(quinze) dias. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito [i] Disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERREIRA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000936-42.2018.8.11.0051 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. 

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, demonstrar 

causas de aumento de consumo de energia elétrica na UC nº 

6/1023419-3, bem como se houve os procedimentos previstos no artigo 

129 da Portaria nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. 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, juntem 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 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 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 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). No que se 

refere ao periculum in mora, é fácil constatar que o Autor poderá sofrer 

sérios prejuízos, caso tiver que aguardar até o final do processo para ver 

sua pretensão satisfeita, se tiver o fornecimento de energia elétrica 

suspenso pela Requerida, bem como considerando tratar-se a energia 

bem indispensável e essencial à vida. Chega-se, assim, ao segundo 

requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito invocado. O Requerente afirma na inicial, em 

síntese, que é usuário dos serviços prestados pela Requerida, unidade 

consumidora nº 6/1023419-3 e que é sitiante. Aduz que recebeu fatura no 

valor de R$3.157,99 (três mil e cento e cinquenta e sete reais e noventa e 

nove centavos), referente ao mês de março de 2018, registrando 

consumo de 6.804 Kwh. Alega que o consumo da fatura está muito acima 

da média do seu consumo mensal. Alega o Requerente que fez 

reclamação no PROCON, mas não obteve êxito na solução da pendência. 

Assevera o Requerente que após o ocorrido o medidor de energia 

instalado em sua propriedade foi substituído. Em sede de tutela de 

urgência, pleiteia que a Requerida seja determinada a suspensão da 

cobrança da fatura em discussão no presente feito. Ao compulsar os 

autos, verifica-se que a unidade consumidora do Autor é localizada em 

área rural e analisando a ata de audiência realizada no PROCON, 

observa-se que foi consignado que a Requerida realizou vistoria no local 
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em 11.04.2018 e foi identificado que no local são duas residências 

utilizando o mesmo medidor, bem como a vistoria foi acompanhada pelo 

ora Autor. Ainda, há informação de que em relação a fatura de março 

ocorreu acúmulo de consumo devido ao faturamento na média nos meses 

01 e 02 de 2018. Pela leitura do artigo 89 da Resolução nº 414 da ANEEL, 

verifica-se que caso o consumidor não efetue a leitura mensal, conforme 

calendário estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média 

aritmética dos valores faturados dos 12 (doze) últimos ciclos de 

faturamento, conforme o caso, observado o artigo 86, que trata das 

unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural. Assim, em 

que pesem as alegações do Autor, o pedido liminar não merece 

acolhimento. ainda que haja o periculum in mora, a autora não logrou êxito 

em comprovar a verossimilhança das alegações, 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 da probabilidade do direito invocado. 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 

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, 28 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-24.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO CORREIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016622A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Em cumprimento de sentença o Executado solicita o 

parcelamento da dívida, com fundamento no art. 916, do Código de 

Processo Civil. Instado a se manifestar, a parte Exequente concordou com 

o parcelamento, inclusive já informando a conta para depósito. Assim, 

DEFIRO o pedido aduzido pelo Executado para autorizar o parcelamento da 

dívida em seis prestações mensais, corrigidas monetariamente, pelo INPC, 

e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês. Em caso de 

inadimplemento, incidirá multa de 10% sobre o valor das prestações 

remanescentes, na forma do art. 916, §5°, II, do CPC, além do vencimento 

das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o 

imediato reinício dos atos expropriatórios. Fica suspensa a realização de 

atos executivos até ulterior decisão. Por fim, certificada a quitação integral 

do débito, arquivem-se os autos, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de julho 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010264-13.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES GOTTARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010264-13.2014.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Despacho. Vistos etc. Devidamente informado o endereço onde o veículo 

objeto da restrição está localizado, consoante petição de ID 10686348, 

expeça-se carta precatória para penhora, remoção e avaliação do bem. 

Ressalta-se que a parte Exequente foi nomeada depositária do bem, 

conforme decisão de ID 10631400, e nesta qualidade deverá fornecer os 

meios para remoção do bem e eventuais custas advindas da remoção. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-42.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDO BRUNETTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP0215351A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000602-42.2017.8.11.051 Decisão. Vistos etc. A Requerida, por 

meio da petição de ID 11135523, alega que a sua intimação da sentença 

proferida nos autos, deu-se em nome de Procuradora que não tem não 

tem poder de representação seja por procuração ou substabelecimento, 

pugnando pela devolução do prazo de 10 dias, a contar de 14.12.2017. O 

pedido não merece acolhimento, pois em que pesem as alegações da 

Requerida, destaca-se que a comunicação oficial dos atos processuais, 

inclusive pelo Sistema PJe, é o Diário de Justiça Eletrônico (DJE), conforme 

Portaria n° 161/2017 – PRES.: “Art. 1º Determinar que, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos 

processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe 

seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe. 

§ 1º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no 

sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, 

tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais. § 2º A 

comunicação dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação 

processual deverá ser feita pelo próprio sistema PJe.” Compulsando os 

autos, notadamente na “Movimentação do Processo”, Eventos nºs 

13954659 e 13954660, verifica-se que a intimação das partes acerca da 

sentença foi procedida pelo Diário de Justiça Eletrônico. Ademais, em 

consulta ao DJe, nas publicações desta Comarca de Campo Verde-MT, 

verifica-se na Edição nº 10151, disponibilizada em 04.12.2017, pág. 308, 

que a intimação da Requerida deu-se em nome da Causídica devidamente 

habilitada nos autos, qual seja, Ligia Tatiana Ramão de Carvalho, cuja 

cópia da mencionada edição encontra-se anexa. Portanto, INDEFIRO o 

pedido formulado pela parte Requerida por meio da petição de ID 

11135523. Assim, determino que a Gestora certifique o trânsito em julgado 

da sentença proferida nos autos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000772.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Tutela de 

Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 
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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 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 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 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 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). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que há protesto em nome do Requerente, o que 

restringe suas possibilidades negociais e, ainda, a sujeita a situações 

vexatórias, sendo capaz de causar sérias lesões financeiras, já que 

dificultaria – ou mesmo impediria – o simples exercício de suas atividades. 

Por outro lado, a inscrição em cadastro 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 

alertar 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 mereçam ali figurar, seja porque jamais 

incorreram em mora, seja porque têm razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, a Requerente alegou que teve seu nome 

indevidamente incluído em órgão de proteção ao crédito por suposta 

inadimplência no valor de R$ 107,00 (cento e sete reais). O valor 

negativado já foi devidamente quitado, não justificando a negativação 

promovida pela Requerida. Para comprovar suas alegações, a Requerente 

trouxe aos autos o boleto de cobrança e o comprovante de pagamento (ID 

13642319 – p. 1 e 2) e o documento que comprova a inclusão do seu 

nome em órgão de restrição ao crédito (ID 13637647). Logo, entendo 

verissímeis as alegações da Reclamante, merecendo acolhimento o pleito 

liminar, pois está demonstrado o pagamento do débito em discussão. 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 pela 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 antecipação de tutela aduzido pela Reclamante para determinar 

que a Requerida promova a imediata baixa de seu nome dos cadastros de 

inadimplentes, relativamente ao débito discutido nos presentes autos, até 

ulterior determinação deste Juízo. 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 de 

incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), 

admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde-MT, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-82.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN WAGNER SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000082-82.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Diante das 

peculiaridades do caso versado e sendo necessário, designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com pauta do Juiz Leigo, 

para qual as partes poderão arrolar até 03 (três) testemunhas, 

previamente, conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes, pessoalmente, ou por meio de seu Advogado, caso constituído, e 

as testemunhas arroladas pelas partes, observando a necessidade da 

expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha 

resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde–MT, 

12 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001385-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000138.34.2017.8.11.0051 Execução de Honorários Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Volvendo olhos ao feito observa-se que a embargada não se 

opôs à pretensão do embargante, manifestando sua concordância com os 

valores apresentados pelo Douto Procurador do Estado de Mato Grosso. 

A manifestação positiva ofertada pelo credor em relação à impugnação 

lançada pelo embargante caracteriza reconhecimento jurídico do pedido, 

nos termos do artigo 487, III, letra “a”, do NCPC, desafiando julgamento de 

mérito, com a extinção do processo. Desta feita, reconhecendo a 

embargada o pedido, a procedência da ação é medida que se impõe, 

máxime quando inexiste violação aos direitos de terceiros. Posto isso, e 

por tudo mais que dos autos consta, homologo os embargos à execução 

com resolução do mérito, ante o reconhecimento jurídico do pedido, nos 

termos do art. 487, III, letra “a”, do NCPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários, na forma da lei. Expeça-se a Requisição de Pequeno Valor, 
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diante da concordância expressa da Embargada com o valor apresentado 

pelo Estado de Mato Grosso, diretamente pela Fazenda Pública Estadual – 

executada, nos termos do art. 535, §§ 4º e 3º, inciso II, do NCPC e 910, § 

1º e art. 100, da CR/88. P.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001181-87.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUSINETH DE OLIVEIRA BRITO SALA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO OAB - MT4554/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON DE BRITO FILHO (EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. 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 do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento.” Isso posto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência aduzido pelo Requerente, julgando extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Às 

providências. Campo Verde-MT, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-26.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001004-26.2017.811.0051 Sentença. Vistos etc. As partes 

realizaram acordo em audiência (ID 10565493). O Advogado que 

representa os interesses da parte autoria não concordou com a proposta 

de acordo (ID 10804331). A reclamada apresentou comprovação da 

obrigação de fazer, na forma aprazada entre as partes. Vieram 

conclusos. Decido. A priori, não ressai qualquer mácula do acordo 

pactuado entre as partes. De outro lado, apesar de o Advogado da parte 

autora expressar a não concordância à proposta ofertada pela parte 

reclamada, é certo que o mesmo não compareceu ao ato conciliatório. Não 

se olvida, entretanto, que nas causas de até vinte salários mínimos 

prescinde a presença do Advogado em audiência, conforme prevê o 

artigo 9° da Lei 9.099/95 e Enunciado 27 do FONAJE. Portanto, a 

manifestação da parte autora em audiência é totalmente válida para firmar 

e transigir acordos. Sendo disponíveis os direitos disputados, HOMOLOGO 

o termo de acordo firmado pelas Partes, dando à lide resolução de mérito, 

na forma do art. 487, III, “b”, do NCPC. Sem custas ou honorários. Após, 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010022-83.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES OAB - PR0043629A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL MARCIA GONCALVES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Uma vez que a parte Exequente, mesmo intimada, não promoveu 

o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de constrição de 

propriedade da parte Executada, é necessário aplicar nesta hipótese o 

previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. “Art. 53. (…) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Por fim, 

observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção 

do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: 

“Art. 51. (…) § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Decido. Isso posto, 

JULGO EXTINTA a presente execução de título judicial, na forma do art. 53, 

§ 4º, da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000611-04.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR MADALENA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000611-04.2017.811.0051 Título Extrajudicial Sentença. Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Dispõe o 

art. 794, inciso I, do CPC: “Art. 794. Extingue-se a execução quando: I - o 

devedor satisfaz a obrigação.” Decido. Ex positis, com supedâneo no 

dispositivo supra, combinado com o art. 795, também do CPC, julgo, por 

sentença, extinta a presente execução. 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, 12 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-98.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL QUEVEDO ROSAS DE AVILA OAB - SP249747 (ADVOGADO)

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - MT0006366A 

(ADVOGADO)

ALEX ALBERTO HORSCHUTZ DE RESENDE OAB - SP306198 

(ADVOGADO)

ALEX ALMEIDA MAIA OAB - SP223907 (ADVOGADO)

JULLIANO PALAZZO OAB - SP255767 (ADVOGADO)

LUANA LABIUC VASCONCELOS ITAGYBA OAB - SP272140 

(ADVOGADO)

DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO OAB - SP0268894A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010711-98.2014.811.0051 Título judicial Sentença. Vistos etc. A 

Reclamada Marazul Veículos Importação e Exportação LTDA 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, 
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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 10856937) em favor da parte exequente, 

nos termos do petitório de ID 11022534. 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, 12 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-54.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CUNHA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000640-54.2017.811.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Compulsando aos autos, vislumbra-se, no termo da audiência de 

conciliação (ID 11064896), que a parte Autora não compareceu ao ato 

designado, embora devidamente intimada, por meio de seu causídico. Por 

sua vez, a Lei nº 9.099/95 grafa o seguinte: “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”. Nesse sentido o 

Enunciado 20 do FONAJE: “ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Impende ressaltar que a extinção da 

demanda independe da prévia intimação das partes, a teor do art. 51, § 1º, 

da Lei nº 9.099/95. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Custas pela parte autora, na forma da lei. Transitada em 

julgado a sentença, acrescido da impossibilidade de se requerer 

cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde, 

12 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO FAGNER SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001034-61.2017.811.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Compulsando aos autos, vislumbra-se, no termo da audiência de 

conciliação (ID 10986507), que a parte Autora não compareceu ao ato 

designado, embora devidamente intimada, por meio de seu causídico. Por 

sua vez, a Lei nº 9.099/95 grafa o seguinte: “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”. Nesse sentido o 

Enunciado 20 do FONAJE: “ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Impende ressaltar que a extinção da 

demanda independe da prévia intimação das partes, a teor do art. 51, § 1º, 

da Lei nº 9.099/95. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Custas pela parte autora, na forma da lei. Transitada em 

julgado a sentença, acrescido da impossibilidade de se requerer 

cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe. Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde, 

12 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-88.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000877-88.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Exequente informou o cumprimento da obrigação 

de pagar, conforme comprovante de depósito de ID 13433638, pugnando 

pela extinção da ação. Ressai da analise dos autos que o valor depositado 

corresponde ao valor pleiteado pelo Exequente, fazendo juz a extinção do 

feito pela satisfação da obrigação. É o breve 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 13433638) em favor da parte exequente, em conta a ser 

indicada por ela. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde–MT, 12 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010891-80.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEONICE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-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

 

Autos nº 8010891-80.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 10530052 e 10530055), dando à lide resolução de mérito, na 

forma do art. 487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. A parte 

Requerida efetuou o pagamento do valor do acordo diretamente para a 

Requerente (ID 13273391 e 13377785). 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. 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, 12 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-91.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAGYA GOMES CALADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010554-91.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 10257665), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 12 de julho 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-41.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NASCIMENTO FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001197-41.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugnou pela desistência da ação (ID 11184496). 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.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas, na forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. Campo 

Verde-MT, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001315-17.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GRIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEQUESON DA SILVA ANTONIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001315-17.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugnou pela desistência da ação (ID 11329258). 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.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, na forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Campo Verde-MT, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-42.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENIMERCIO LOACYR GUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. F. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010146-42.2011.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Compulsando os autos, verifica-se que várias foram as 

tentativas de localizar tanto o Executado como bens seus penhoráveis, 

sem obter qualquer êxito. Destarte, considerado que a parte Exequente, 

não logrou êxito em localizar o executado e nem bens penhoráveis, é 

necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 

9.0900/95. “Art. 53. (…) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Decido. Isso posto, JULGO EXTINTA a presente execução de 

título extrajudicial, na forma do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. DETERMINO a 

emissão de certidão judicial de existência da dívida, para registro em 

Cartório de Protesto, de acordo com o Provimento 07/2007-CGJ e 

Enunciado 76 do FONAJE, ou mesmo para ajuizamento de nova execução. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MATEUS 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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000095-47.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugnou pela desistência da ação (ID 12857022). 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.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, na forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Campo Verde-MT, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANTONIA DA SILVA SOFIATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO OAB - MT0008053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000082-48.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugnou pela desistência da ação (ID 12266861). 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.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, na forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Campo Verde-MT, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARLU SOCORRO NOLASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE BARRETO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000173-41.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugnou pela desistência da ação (ID 12667462). 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.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, na forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Campo Verde-MT, 26 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CAMPOS DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001373-20.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugnou pela desistência da ação (ID 12411822). 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.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, na forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Campo Verde-MT, 26 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001299-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYTON FONSECA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001299-63.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugnou pela desistência da ação (ID 11915876 e 11909194). 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.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, na forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Campo Verde-MT, 26 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-77.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO (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:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001311-77.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugnou pela desistência da ação (ID 11938950 e 11908802). 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.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, na forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Campo Verde-MT, 26 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001239-90.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDO DOS SANTOS PEREIRA (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:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001239-90.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugnou pela desistência da ação (ID 11533732). 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.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, na forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Campo Verde-MT, 26 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001312-62.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. O Reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo devidamente intimado, 

como se vê no Termo de Audiência de ID 11939567 e Evento nº 14321335. 

Como se sabe, a ausência injustificada da Parte Reclamante autoriza a 

extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” E, 

nos termos do § 2º do mesmo artigo, tem-se a necessária condenação da 

Parte ao pagamento das custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No 

caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre 

de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas.” No mesmo sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a 

presente ação, face à ausência injustificada da Parte Reclamante. 

CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas. Sem honorários. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-05.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PANIAGO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001277-05.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugnou pela desistência da ação (ID 11920797 e 11919772). 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.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, na forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Campo Verde-MT, 26 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001131-61.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. O Reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo devidamente intimado, 

como se vê no Termo de Audiência de ID 11912526 e Evento nº 14314216. 

Como se sabe, a ausência injustificada da Parte Reclamante autoriza a 

extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” E, 

nos termos do § 2º do mesmo artigo, tem-se a necessária condenação da 

Parte ao pagamento das custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No 

caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre 

de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas.” No mesmo sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a 

presente ação, face à ausência injustificada da Parte Reclamante. 

CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas. Sem honorários. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-32.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010394-32.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Uma vez que o 

Requerente mesmo intimado (ID 11904940), deixou de prover o necessário 

ao andamento do feito, impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 

485, III, do NCPC, que dispõe: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III 

- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 
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abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Considerando o 

abandono da causa pelo Exequente, DECLARO EXTINTA a ação, na forma 

do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários, na forma da lei. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 26 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-08.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA LEDUR TACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR BARROS CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001044-08.2017.8.11.0051 Ação de Cobrança Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que o Requerente 

mesmo intimado (ID 11799398), deixou de prover o necessário ao 

andamento do feito, impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 

485, III, do NCPC. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios do 

Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação 

pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação reclamação, 

na forma do art. 485, III, do NCPC. Sem custas ou honorários. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 28 de junho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000607-64.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RICARDO KLEIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE VOOS KUMBIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000607-64.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. O Exequente, 

por meio da petição de ID 11403746, informa o cumprimento integral do 

acordo pelo Executado, pugnando pela extinção do feito pelo 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. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 12 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.: 49458 Nr: 1503-64.2015.811.0029

 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): DA SILVA E NESSLER LTDA - EPP, WILLIAN 

RAMOS NESSLER, VALDIVINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro a busca de ativos financeiros em nome do executado por 

intermédio do BACENJUD, pois entendo ser a ordem do art. 835 do CPC 

relativa, pois a sua leitura tem que ser harmonizada aquela ordem com o 

disposto no art. 854, do CPC, que visa garantir efetividade ao direito do 

credor, através do mais fungível dos bens – dinheiro.

 Ademais, a disposição do art. 854, se harmoniza com o disposto no art. 

805 do CPC, evitando que formas mais onerosas, como a penhora de 

outros bens seja realizada.

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, na conta dos executados (as), no valor de R$ 

242.985,05 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco 

reais e cinco centavos).

 A pretensão encontra amparo no disposto no artigo 854, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, que expressamente trata sobre o tema:

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Como se observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia 

da parte executada, naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a 

eficácia da medida. Tal restrição de ciência naturalmente se estende a 

todo e qualquer pessoa que por ventura queira acesso aos autos pelo 

prazo necessário à resposta do pedido de bloqueio de valores. Fosse de 

outra forma restaria ferida a intenção normativa de proteção do 

exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um cidadão 

comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da norma.

 Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até 

a resposta da penhora eletrônica (BacenJud).

 Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da resposta da penhora 

on-line.

 Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do 

art. 854, §2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

 Findo o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, 

certificado nos autos, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito.

 Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65088 Nr: 215-76.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305, Raquel 

Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 155070/2018

Autos de Origem: 215-76.2018.811.0029 – Código: 65088

Solicitante/Requerente: Adriana Apárecida de Almeida.

Solicitado/Requerido: Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda – 

Me.

.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 
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Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 155070/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 18/10/2018 às 13h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 09 de julho de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67611 Nr: 1940-03.2018.811.0029

 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: DMM LOPES & FILHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRELLI VALDAMERI & GIRELLI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA 

- OAB:19635, EDLAINE N. LOUREIRO VALIENTE - OAB:OAB/MS 21.623, 

EDSON KOHL JUNIOR - OAB:OAB/MS 15200, WERTHER SIBUT DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MS 20.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, compareci a Av. Rio Grande do 

Sul, 566, em 28/6/2018 às 16h40, e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A CITAÇÃO de Girelli Valdameri & Girelli Ltda Me, não existe no 

endereço indicado, sendo que no endereço existe a Imobliária Dois Irmãos 

de Israel Utrago, devolvo o presente para que seja informado endereço da 

Citação. Nestes termos, suspendo minhas diligências e devolvo o 

mandado à secretaria. Certifico para os devidos fins que, de acordo com a 

Portaria 053/2016 e Provimento 004/2015 – CGJ, faz-se necessário o 

recolhimento de R$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos), 

conforme dois (2) e atos percorridos (citação) para cumprimento da 

diligência do r. mandado. Deverá ser gerada a guia de pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo 

ser encaminhado o comprovante de pagamento para este Juízo. 

Canarana-MT, 29 de junho de 2018".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67883 Nr: 2179-07.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CRISTIANO GRAEBIN - 

OAB:42855/RS, JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:OAB/RS 85.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador , para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67936 Nr: 2212-94.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E 

GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MARTINS DE SOUZA, PREGOEIRA DA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, FUNDAÇÃO NACIONAL DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA FORTALEZA - 

OAB:OAB/MT 12.908, SALMEN KAMA GHAZALE - OAB:OAB/MT 7.105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador , para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000237-20.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO RURAL DE CANARANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARZINOTI IZUMITA 18807834871 (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000237-20.2018.8.11.0029. AUTOR: 

SINDICATO RURAL DE CANARANA RÉU: ALESSANDRO MARZINOTI 

IZUMITA 18807834871 Vistos etc. Em que pese à declaração de 

hipossuficiência do autor, a efetiva impossibilidade em suportar as 

despesas do processo deve ser demonstrada através de documentos, 

quando pela própria natureza da ação e dos fatos narrados na inicial não 

se extrai a presunção de miserabilidade da parte. Isso porque o parágrafo 

único, do art. 2º da Lei 1060/50, deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV 

do art. 5º, da Constituição Federal, que prevê que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de 

recursos". Assim, intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, juntar 

aos autos documentos comprobatórios acerca de sua situação 

econômica, inclusive, quanto às despesas básicas suportadas, sob pena 

de indeferimento do benefício pleiteado. Intime-se. Canarana, 12 de julho 

de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53059 Nr: 159-14.2016.811.0029

 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: LARA HAUSCHIL ROMÃO, LAERTE HAUSCHIL ROMÃO, 

Ivani Maria Robaert Hauschil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Gonçalves Romão, VERÔNICA 

FÁVERO PACHECO DA LUZ, Ledi Maria Rabuske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT, Sueli Vieira 

de Souza - OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9661 - A/MT

 Vistos,

1. Homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação celebrada nos autos da presente ação, fls. 155/156, por 

Dimitri Mello Melucci e Marcelo Gonçalves Romão, 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 das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 12008 Nr: 339-79.2006.811.0029

 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
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 PARTE AUTORA: Valdeci Lopes Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL MATERNO INFANTIL CANARANA 

LTDA - EPP, Vicente de P. Ciarrocchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741 MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Martins do 

Nascimento - OAB:5787-A/MT e 8.1, Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Simone Saldanha Ciarrocchi - OAB:258306/SP

 Vistos,

Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Após, com requerimentos voltem-se os autos conclusos.

Transcorrido o prazo supramencionado sem manifestação, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48504 Nr: 879-15.2015.811.0029

 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): ANA KAROLINA CAMARGO, Osmar Luis 

Dalpizzol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladel l i  - 

OAB:17.980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o teor da certidão de fls. 57 verifico que os embargos declaratórios 

foram protocolados fora do prazo legal, motivo pelo qual deixo de 

recebê-los, no entanto, os mesmos deverão permanecerem juntados aos 

autos sem nenhum efeito.

No mais, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 55.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17225 Nr: 448-25.2008.811.0029

 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: Aparecida Lima do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Abra-se vista dos autos a parte autora, para que se manifeste sobre 

ofício de fls. 94, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se o referido 

benefício fora de fato implantado.

2. Após, volvam-me os autos conclusos.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16479 Nr: 2188-52.2007.811.0029

 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: Josefina Rocha 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. 117/127, 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.: 45694 Nr: 1772-40.2014.811.0029

 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: Ines Piccinin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Tendo em vista os documentos aportados às fls. 110/111, 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.: 42772 Nr: 1667-97.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADAEX-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDR, DDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Vistos,

1. De proêmio, anoto que já se tornara comum, nos dias de hoje, quererem 

as partes transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que somente a 

elas pertence.

2. No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona diligências 

tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico ato 

processual de postulação, qual seja a informação junto ao DETRAN/MS da 

existência de veículos de propriedade do executado.

3. Entretanto referida informação pode ser requisitada diretamente junto ao 

órgão mencionado, tornando-se desnecessária a intervenção do Poder 

Judiciário.

4. Posto isto, indefiro pedido de fls. 184 e, determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impulsione o presente feito, 

consignado que em caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já 

indeferidos pelo Juízo, determino, desde já, o arquivamento dos autos até 

ulteriores deliberações.

5. Intime-se. Cumpra-se.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61983 Nr: 2084-11.2017.811.0029

 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: JOSENILDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS ROMERA LTDA, BANCO LOSANGO 

S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:OAB 19418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A MT, DIOGO LOPES VILELA BERBEL - 

OAB:41766, Gustavo Rezende Mitne - OAB:52997

 Vistos,

1. Intime-se novamente a parte autora, para que se manifeste sobre a 

contestação de fls. 61/95, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

2. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44530 Nr: 821-46.2014.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, COMANDO GERAL DA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

 1. Intime-se a parte autora do retorno dos autos para que se manifeste no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

2. Em caso de inércia da parte autora, o que deverá ser certificado, 

remeta-se os autos ao arquivo.

3. Cumpra-se

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64198 Nr: 3358-10.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO SIQUEIRA TROVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

1. Homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação celebrada nos autos da presente ação, por Agro Araguaia 

Comercio de Insumos Agricolas Ltda e José Roberto Siqueira Trovo, 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.: 50316 Nr: 1914-10.2015.811.0029

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AP PORCINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 01. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que a parte requerente 

pleiteou pela busca do atual endereço do executado através dos órgãos 

conveniados ao Tribunal, sob o argumento de que esgotou os meios de 

localização do requerido.

02. É forçoso destacar que já tornara-se lugar comum, nos dias de hoje, 

quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que 

somente a elas pertence.

03. O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

04. No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona diligências 

tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico ato 

processual de postulação, qual seja a declinação do escorreito endereço 

do requerido, cujo requisito encontra-se expressamente previsto no artigo 

319, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

05. Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de 

obrigação única e exclusiva da parte. Portanto, não basta peticionar 

alegando que esgotou os meios de pesquisa deve, no mínimo, trazer 

elementos que comprovem as diligências realizadas.

06. Portanto, sendo a declinação do endereço do executado obrigação 

privativa da parte autora, indefiro o pleito de fls. 64., e determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

impulsione o presente feito, sob pena de arquivamento.

07. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67789 Nr: 2115-94.2018.811.0029

 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 ITAU VEICULOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA SANTOS ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 Vistos,

 Banco Itaú Veículos S.A., devidamente qualificado e representado nos 

autos, propôs a presente ação de busca e apreensão em face de 

Alessandra Santos Abreu, alegando, em síntese, que a ré firmou contrato 

de financiamento para aquisição de bem, e que se tornou inadimplente, 

constituído em mora, por meio de notificação extrajudicial.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 05vº/13.

Decisão deferindo a medida liminar às fls. 14/15.

Manifestação da parte autora informando o pagamento do débito junto à 

autora (fls. 22) requerendo a liberação do veículo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de ação de busca e apreensão 

proposta pela Banco Itaú Veículos S.A., em face de Alessandra Santos 

Abreu, alegando, em síntese, que a ré firmou contrato de financiamento 

para aquisição de bem, e que se tornou inadimplente, constituído em mora, 

por meio de notificação extrajudicial.

No caso, após o deferimento da medida liminar, a parte autora informou 

nos autos que o requerido pagou o débito, razão pela qual, a extinção do 

processo com julgamento do mérito, é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus efeitos 

legais, a composição formulada pelas partes e, por conseguinte, declaro 

extinta a presente ação de busca e apreensão proposta pela Banco Itaú 

Veículos S.A., em face de Alessandra Santos Abreu, nos termos do art. 

924, II do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, determino, que o bem veículo FIAT STRADA ADVENTURE CD, ano 

2013/2013, cor verde, placa OMX-0633, renavam 539097373, chassi, 

9BS2788PD7674203, seja restituído a parte requerida em razão do pronto 

pagamento.

Após o trânsito em julgado, e pagas as custas, arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37137 Nr: 3747-88.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Mendes Martins Junior

 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:

 Diante do exposto, nos termos já fundamentados, declaro extinta a 

presente execução fiscal, com fulcro no art. 487, II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do artigo 4º, I da Lei 9.289/96. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 65270 Nr: 1204-39.2014.811.0024

 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: Clarice Pereira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEMdS, INSS - Instituto Nacional de Seguro 

Social - Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Giselia Silva Rocha - OAB:14241, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:9870, Suyan Magalhaes de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente a incapacidade para as atividades do 

dia-a-dia da parte autora, julgo improcedente o pedido de aposentadoria 

por invalidez formulado por ERIK ENDERSON MARTINS DOS SANTOS.Por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 85, 

§2°, CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 

98, §3° do CPC/2015.Publique-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37137 Nr: 3747-88.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Mendes Martins Junior

 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:

 Diante do exposto, nos termos já fundamentados, declaro extinta a 

presente execução fiscal, com fulcro no art. 487, II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do artigo 4º, I da Lei 9.289/96. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39591 Nr: 2104-27.2011.811.0024

 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: Raquel Batista da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ausente o necessário preenchimento dos requisitos de deficiência 

ou segurado especial, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de concessão 

do benefício de amparo assistencial ao deficiente e aposentadoria por 

invalidez.Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da 

causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com 

exigência suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos 

do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65743 Nr: 1558-64.2014.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rápido Chapadense Viação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287 - B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Luis Pedroso 

Marques de Oliveira - OAB:OAB/MT. 7666-O

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de dez (10) dias, manifestar 

acerca da petição de fl. 145.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17164 Nr: 1750-75.2006.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdo Gomes Fonseca Pagane

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região a fls. 172/173, converteu o julgamento em 

diligência para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de 

que seja produzido estudo social, tendo o mesmo sido realizado a fls. 

204/209, determino:

 I- Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, observando-se as formalidades legais.

II- Às providências.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 48959 Nr: 1591-25.2012.811.0024

 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: Luciane dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almiro Antônio Alves

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de dez (10) dias, manifestar 

acerca da certidão de fl. 51/51-V, informando o endereço atualizado do 

executado, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 

485, III do CPC/2015).

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64139 Nr: 183-28.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domenicio Madeira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que até o presente momento processual a 

parte executada não fora citada.

Verifico ainda, que a parte exequente reiterou diversas vezes o pedido 

para realização de consulta a ser efetuada pelo Juízo através dos 

sistemas INFOJUD e BACENJUD.
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Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento 

consolidado que a busca de informações via expedição de ofício às 

repartições públicas é medida excepcional, a ser tomada em casos de 

prévia tentativa demonstrada da parte em localizar os referidos dados. O 

que não ocorreu na hipótese.

 Posto isso, INDEFIRO o pedido retro e determino a intimação do 

exequente, na pessoa do seu patrono, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, traga aos autos o endereço atualizado do executado, ou pugnar o 

que entender de direito, com o escopo de viabilizar o ato citatório, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, III do 

CPC/2015).

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2254 Nr: 748-80.2000.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Francisca da Cruz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria Curvo - 

OAB:4254

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que fora realizado busca no CPF do 

executado, via BACENJUD (fl. 158) e INFOJUD (fl. 173), restando 

infrutíferas referidas buscas, em virtude do CPF informado não haver sido 

encontrado na base de dados.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de dez (10) dias, informar o 

número correto do CPF do executado, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito (art. 485, III do CPC/2015).

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106217 Nr: 2400-05.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Naglan Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:MT18488

 Vistos etc. I. Devidamente cumprida à finalidade desta missiva, determino 

a devolução da carta precatória com as nossas homenagens de praxe. II. 

Expeça-se o necessário. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99464 Nr: 5533-89.2017.811.0024

 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: ARLENE MARIA DE MORAES

 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:

 Vistos, etc.

 Em cumprimento à decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça nos 

autos do agravo de instrumento interposto, suspendo o curso do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91277 Nr: 1664-21.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPASSO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ SPOLADOR, WASHINGTON 

SIQUEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA 

UMBELINO - OAB:18900, Vittor Arthur Galdino - OAB:OAB/MT 13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Proceda-se o cumprimento do ato deprecado nos endereços e na forma 

indicadas pela parte exequente na petição de 14.12.2017.

 Verificando o Sr Oficial de Justiça suspeita de ocultação, proceda-se na 

forma do art. 252 e 253 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94617 Nr: 3213-66.2017.811.0024

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otávio Augusto Cesário Mateus, Elisangela de Amorim 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurene Maria Amorim, Otavio Alves de melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Homologo o pedido de desistência do recurso interposto, apresentado 

pelo requerente, em petição de 5.12.2017. Dessa forma, remetam-se os 

autos ao arquivo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79317 Nr: 884-18.2016.811.0024

 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: Sandro Pedro Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete da Silva Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES PEDROZO - 

OAB:17137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte adversa, nos termos do art. 10 do CPC, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca da petição de 14.9.2017.

Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96226 Nr: 4087-51.2017.811.0024

 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: PRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFS(c, SASF, RAS, KAS, NAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intimem-se os requeridos, por meio do advogado constituído, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca do laudo apresentado nos 

autos.

 Sem prejuízo do exposto, deverá a secretaria certificar acerca do 

eventual decurso de prazo para apresentação de resposta.

 Posteriormente, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99493 Nr: 5551-13.2017.811.0024

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raudinei Benedito Barbosa

 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.: 99490 Nr: 5548-58.2017.811.0024

 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: Osvaldina de Oliveira Vitorino

 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:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.

 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99520 Nr: 5566-79.2017.811.0024

 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: SUZY REGINA SIQUEIRA DA MATA

 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:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.

 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99495 Nr: 5552-95.2017.811.0024

 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: ROBSON CARLOS DE FREITAS

 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:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.

 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99457 Nr: 5527-82.2017.811.0024

 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: MARIA MARLI FERREIRA

 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:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.

 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99505 Nr: 5556-35.2017.811.0024

 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 Eronides Lopes da Silva

 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:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.

 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99509 Nr: 5558-05.2017.811.0024

 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: Shirley Souza Domingos Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em cumprimendo à decisão proferida em sede de agravo de instrumento, 

suspenda-se a presente demanda, até o julgamento do Indecidente de 

Demandas Repetitivas n° 85560/2016.

Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99419 Nr: 5506-09.2017.811.0024

 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: Isaias Soares 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:

 Vistos, etc.

 Em cumprimendo à decisão proferida em sede de agravo de instrumento, 

suspenda-se a presente demanda, até o julgamento do Indecidente de 

Demandas Repetitivas n° 85560/2016.

Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100619 Nr: 6076-92.2017.811.0024

 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: Deusdedite Benedito Lucialdo

 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:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.

 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74810 Nr: 2312-69.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mário de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

POLAZZO - OAB:10970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.

 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74803 Nr: 2308-32.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Coelho da Silveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

POLAZZO - OAB:10970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.

 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74806 Nr: 2310-02.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Monteiro Caldas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

POLAZZO - OAB:10970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.

 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69061 Nr: 3859-81.2014.811.0024

 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): Elson Mamoré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Goés 

Nicoladelli - OAB:17980/A/MT, Rodrigo Frasseto Góes - 

OAB:17981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, em 5 dias, dar prosseguimento no feito, com 

as advertências do art. 485, §1º, do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me conclusos para sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79296 Nr: 878-11.2016.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhuan Pablo Neves Gama da Costa, Keyla Neves dos 
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Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldino Gama da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. HOMOLOGO a desistência das testemunhas Ivonete Correa 

e Luciana Maria. II. Encerro a instrução e diante das alegações finais 

remissivas da requerente, bem como que anteriormente o MP já pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide favorável à requerente, conclusos para 

sentença. III. Sem nulidades arguidas, saem os presentes intimados. IV. 

CIÊNCIA AO MP. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75871 Nr: 2782-03.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gileno José Salomé dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que decorreu o prazo para as partes indicarem as provas 

que pretendem produzir, declaro preclusa a produção de provas e 

encerrada a instrução probatória.

Assim, intimem-se para alegações finais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 70252 Nr: 502-59.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verônica dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de ref. 80, haja vista que os questionamentos não se 

tratam de "esclarecimentos" acerca do laudo, mas sim, de quesitos que 

deveriam ter sido feitos no momento oportuno.

Assim, INTIMEM-SE as partes para indicarem outras provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

Se silentes, INTIMEM-SE para alegações finais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74623 Nr: 2229-53.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ulisses José de Moraes

 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:

 Vistos etc.

Considerando que decorreu o prazo para as partes indicarem as provas 

que pretendem produzir, declaro preclusa a produção de provas e 

encerrada a instrução probatória.

Assim, intimem-se para alegações finais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82582 Nr: 2228-34.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre de Almeida

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 30/10/2018, às 17h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91156 Nr: 1608-85.2017.811.0024

 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: Jocilene Elenil de Lima

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que decorreu o prazo para as partes indicarem as provas 

que pretendem produzir, declaro preclusa a produção de provas e 

encerrada a instrução probatória.

Assim, intimem-se para alegações finais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83777 Nr: 2787-88.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia Assis Alves Crivelente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiroyoshi Konno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316

 Vistos, etc.

 I. Considerando o pedido, entendo ser o caso de expedição de mandado 

de constatação para verificação acerca dos fatos apresentados, em 

especial, aqueles levantados à ref. 76.

 II. Assim, deverá o Sr. Oficial de Justiça, elaborar auto de constatação 

apontando, objetivamente, acerca do alegado. Em 5 dias, deverá a parte 

adversa juntar seus questionamentos.

Para ilustrar a situação fática existente no local, o Meirinho deverá instruir 

o aludido auto com reproduções fotográficas do local.

 Tratando-se de pedido do requerido, as diligências ocorrerão às suas 

expensas.

III. Após, venham os autos conclusos para designação de audiência.

 IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102261 Nr: 619-45.2018.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francieli de Souza

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102353 Nr: 668-86.2018.811.0024

 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: LUIZ MARQUES DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102462 Nr: 726-89.2018.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia da Silva Bomdespacho

 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: Mateus Alves Araújo - OAB:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102467 Nr: 731-14.2018.811.0024

 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: Maria Patricia Pereira Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, RODRIGO ALMEIDA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 23439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

INSS - OAB:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

O requerido arguiu como prejudicial de mérito a ilegitimidade passiva, sob o 

fundamento de que o empregador é a parte legítima para figurar no polo 

passivo da ação, todavia, não deve ser acolhida, pois o empregador faz o 

recolhimento dos valores em prol do Instituto, ora requerido, portanto, 

afasto a preliminar arguida.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102468 Nr: 732-96.2018.811.0024
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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: Nilvânia Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102500 Nr: 755-42.2018.811.0024

 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: MARILENE DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103233 Nr: 1132-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Rosa de Almeida de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103332 Nr: 1169-40.2018.811.0024

 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: Elenir Vitorina de Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103355 Nr: 1180-69.2018.811.0024

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMIRES GUIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103398 Nr: 1204-97.2018.811.0024

 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: Nilza Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Não foram arguidas preliminares ou prejudiciais de mérito.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103430 Nr: 1210-07.2018.811.0024

 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: AMALIA PROCOPIO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, FELLIPE BAEZ 

MALHEIROS - OAB:18517/O, RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 23439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103522 Nr: 1251-71.2018.811.0024

 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: MARILZA DE LURDES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103533 Nr: 1258-63.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Almeida Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, falta de interesse de agir da autora, sob o fundamento de que 

esta não finalizou o requerimento administrativo.

 Ora, se a autora juntou o indeferimento administrativo, que foi dado por 

ausência de requisitos e, caso contrário, se a autora tivesse comparecido 

perante o INSS munida da certidão de nascimento, o benefício deveria 

ser-lhe concedido. Posto isso, este documento – o indeferimento 

administrativo, por si só, já demonstra o interesse de agir da autora para 

procurar o judiciário. Portanto, não há fundamento na preliminar arguida, 

razão pela qual afasto.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103556 Nr: 1266-40.2018.811.0024

 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: DEVANIR ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103651 Nr: 1313-14.2018.811.0024

 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: SONIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Não foram arguidas preliminares ou prejudiciais de mérito.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103660 Nr: 1315-81.2018.811.0024

 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: MARIA RITA DO CARMO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104017 Nr: 1437-94.2018.811.0024

 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: Jose Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALVES DE SOUZA - 

OAB:24106/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Intimem-se as partes acerca das provas que pretendem produzir, 

especificando-as e justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade assistido pela 

LOAS, e os requisitos de invalidez e miserabilidade.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104030 Nr: 1445-71.2018.811.0024

 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: Maria José Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Não foram arguidas preliminares ou prejudiciais de mérito.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104050 Nr: 1455-18.2018.811.0024

 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: Marialva Antônia da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Intimem-se as partes acerca das provas que pretendem produzir, 

especificando-as e justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade assistido pela 

LOAS, e os requisitos de invalidez e miserabilidade.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104260 Nr: 1536-64.2018.811.0024

 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: CLEITIANE BOTELHO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

O requerido arguiu como prejudicial de mérito a ilegitimidade passiva, sob o 

fundamento de que o empregador é a parte legítima para figurar no polo 

passivo da ação, todavia, não deve ser acolhida, pois o empregador faz o 

recolhimento dos valores em prol do Instituto, ora requerido, portanto, 

afasto a preliminar arguida.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104262 Nr: 1538-34.2018.811.0024

 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: MARIA VERGINIA CORREA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 
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caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104482 Nr: 1659-62.2018.811.0024

 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: Edna Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104645 Nr: 1758-32.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Teodoro do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE BAEZ MALHEIROS - 

OAB:18517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105362 Nr: 2042-40.2018.811.0024

 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: João da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101741 Nr: 354-43.2018.811.0024

 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: Robson Queiroz Bezerra, Roseley Gomes Bezerra, 

Ronaldo Gomes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Quintino, Liberata Quintino, LUCIANO 

POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Nos termos do art. 485, § 7°, do Código de Processo Civil, mantenho a 

decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

 Dessa forma, cite-se o réu, na forma do artigo 331, §2º do CPC para 

responder ao recurso e após, tranacorrido o prazo, certifique-se e 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, a quem caberá, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de 

Processo Civil, verificar a admissibilidade do recurso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103240 Nr: 1133-95.2018.811.0024

 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: Alice Ediene de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.
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As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94616 Nr: 3212-81.2017.811.0024

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Ouvídio de Miranda, Debora de amorim melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurene Maria Amorim, Otavio Alves de melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Homologo o pedido de desistência do recurso interposto, apresentado 

pelo requerente, em petição de 5.12.2017. Dessa forma, remetam-se os 

autos ao arquivo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83994 Nr: 2931-62.2016.811.0024

 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): Leonizio Souza de Araujo, Janne de Souza 

Ferreira Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de penhora via Bacenjud em razão de ainda não ter sido 

realizado o ato citatório.

 Dessa forma, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente endereço atualizado para citação da parte 

executada, sob pena de extinção do feito.

 No demais, cumpra-se conforme determinação de 7.8.2017.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78887 Nr: 696-25.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO PROKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209551, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de busca de endereço, uma vez que não resta 

comprovado nos autos o esgotamento das tentativas de obter 

informações sobre o endereço da parte requerida.

Neste contexto, convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais 

providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar 

localizar o endereço da parte demandada.

Neste sentido é o art. 476 da CNGC:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

Destarte, deverá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte, pessoalmente, 

para que supra a omissão no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, 

CPC/2015). Escoado o prazo mencionado no parágrafo anterior, com ou 

sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos dois casos o silêncio 

deverá ser certificado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96456 Nr: 4199-20.2017.811.0024

 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: Enildes Souza do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Não foram arguidas preliminares ou prejudiciais de mérito.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75580 Nr: 2653-95.2015.811.0024

 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: Juvelina Francisca Souza

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.
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Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92376 Nr: 2135-37.2017.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldemi Nestor de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC DREYER FRANCO SANTOS, LEANDRO 

FRANCO SANTOS, PRYSLLA JESYCA FRANCO SANTOS, EDIMAR 

MARTINS DOS SANTOS, LEILA APARECIDA FRANCO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Nos termos do art. 485, § 7°, do Código de Processo Civil, mantenho a 

decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

 Dessa forma, cite-se o requerido para responder ao recurso, na forma do 

artigo 331, §2º do CPC e após, transcorrido o prazo, certifique-se e 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, a quem caberá, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de 

Processo Civil, verificar a admissibilidade do recurso de apelação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38992 Nr: 1467-76.2011.811.0024

 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: Ines Maria Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilena Aburad de França Nunes, Lino Edécio 

Garcia Bordini, Eloiza Pegorini Bordini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antonio Ferreira de Pinho - 

OAB:9.178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE AUGUSTO DORILEO DE 

REZENDE - OAB:17729/O, Leonardo Gomes Martins - OAB:20256/O

 Vistos, etc.

I. Expeça-se a Carta de Adjudicação do imóvel, na forma do art. 877, 

parágrafo primeiro do NCPC.

II. Intimem-se as partes acerca da Carta.

III. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 46818 Nr: 1199-85.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Thuronyi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gomes Bressane, Luiz Gonzaga 

Ferreira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4659

 Vistos, etc.

I. Aguarde-se manifestação das partes acerca da proposta dos 

honorários periciais nos autos em apenso.

II. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 48533 Nr: 1541-96.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirante Incorporadora LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Thuronyi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco Ribeiro Barros 

Junior - OAB:9.607, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6366, Paulo Cesar Zamar Taques - OAB:4659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

I. Compulsando os autos verifico que as partes não foram devidamente 

intimadas para se manifestarem acerca da proposta de honorários 

periciais de fls. 157/163, somente para que realizassem o depósito do 

valor apresentado (fl. 164).

II. Cumpra-se a determinação contida no item II do despacho de fl. 147.

III. Intime-se a requerente para se manifestar acerca da petição de fls. 

166/167 e documentos de fls. 168/172, no prazo de 05 (cinco) dias.

IV. Após, conclusos.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17209 Nr: 1796-64.2006.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odílio Januário Cavalcante Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o petitório de fls. 178/179, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte autora promova o cumprimento do disposto na certidão de fl. 

176, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, III do 

CPC/2015).

Decorrido o lapso temporal, volte-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32593 Nr: 1974-08.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aviva Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos já fundamentados, declaro extinta a 

presente execução fiscal, com fulcro no art. 487, II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do artigo 4º, I da Lei 9.289/96. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 4254 Nr: 224-98.1991.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O MUNCÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES ajuizou ação de execução 

fiscal em desfavor de ARNALDO RAMOS.

 Devidamente citado, o executado não apresentou resposta, conforme 

certidão de fl. 09-V.

À fl. 48, requereu o exequente a suspensão do feito, o que foi deferido.

Passados cerca de 23 (vinte e três) anos do arquivamento da demanda, 

sem qualquer manifestação, diante da possibilidade de reconhecimento da 

prescrição intercorrente, o exequente foi intimado para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias – (fl. 65).

É o relatório.

Decido.

 Analisando os autos, verifica-se que da data de remessa à de saída dos 

autos do arquivo, somam-se cerca de 23 (vinte e três) anos de absoluta 

inércia, causada, evidentemente, por absoluta desídia da parte exequente 

na tramitação do feito.

 Assim, a esse respeito, preceitua a Lei de Execuções Fiscais, no artigo 

40, § 4º, nos seguintes termos:

 “Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver ocorrido o prazo 

prescricional, o juiz depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, 

reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la imediatamente”.

 A Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

 “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o 

processo por um ano, findo o qual inicia-se o prazo de prescrição 

quinquenal intercorrente”.

Pois bem, alternativa outra não resta que não seja o reconhecimento da 

prescrição do crédito fiscal, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei n° 

6.830/80.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, nos termos já fundamentados, declaro extinta a 

presente execução fiscal, com fulcro no art. 487, II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 4º, I da Lei 9.289/96.

 Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18713 Nr: 1379-77.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivani de Souza Sum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198 - MT, JOSE DE DEUS LIMA - OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos observo que o credor realizou cessão de dívida 

com terceiro interessado a fls. 67/82, sendo essa homologada e 

constituída em título judicial a fl. 83.

Logo, intime-se o exequente para requerer a desistência da lide contra o 

devedor original e o seu prosseguimento em face do novo devedor ou 

outra deliberação para o regular prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40541 Nr: 3111-54.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Nogueira de Almeida

 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:

 Diante do exposto, nos termos já fundamentados, declaro extinta a 

presente execução fiscal, com fulcro no art. 487, II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do artigo 4º, I da Lei 9.289/96. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41047 Nr: 2531-24.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira Valdasca Neto

 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:

 Diante do exposto, nos termos já fundamentados, declaro extinta a 

presente execução fiscal, com fulcro no art. 487, II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do artigo 4º, I da Lei 9.289/96. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19433 Nr: 80-31.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oroza Nunes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a intimação do executado, por remessa, para se manifestar 

acerca dos esclarecimentos prestados a fl. 216, bem como do documento 

de fl. 217.

Decorrido o lapso temporal, volte-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 50887 Nr: 2108-30.2012.811.0024

 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: Manoel Paulino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Primeiramente, com fulcro nos artigos 687, 688, II e 691, todos do 

CPC/2015, DEFIRO a habilitação dos herdeiros, ROSA EVA HERMÓGENES 

e ESTEVÃO BOMDESPACHO DA SILVA

II. Designo audiência de instrução para o dia 28/08/2018 às 15h30min.

III. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

IV. Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por 

remessa.

V. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21219 Nr: 1838-45.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heleno Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acyr Araújo - OAB:6.914-B

 Diante do exposto:I. Concedo ao reeducando HELENO PAULO DA SILVA, 

o benefício da Prisão Albergue-Domiciliar pelo período de restante da 

pena, devendo o reeducando cumprir as seguintes condições:1. 

Recolher-se diariamente, em sua residência, das 20:00 às 06:00 horas, em 

dias úteis, finais de semana e feriados, para o repouso noturno;2. 

Recolher-se, em sua residência, aos sábados, domingos e feriados, salvo 

se comprovado que sua jornada de trabalho ou tratamento médico se 

estenda por estes dias;3. Comparecer em juízo, trimestralmente, para 

informar a sua ocupação e endereço; 4. Não mudar de endereço sem 

prévia autorização do Juízo;5. Não frequentar bares, boates, casas de 

prostituição ou estabelecimentos congêneres;6. Não se envolver, em 

hipótese alguma, com qualquer tipo de crime.II. O não cumprimento das 

obrigações assumidas implicará na revogação do benefício.III. As 

condições estabelecidas poderão ser modificadas de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou do reeducando, desde que as 

circunstâncias assim o recomendem.IV. Caso o apenado pretenda a 

alteração de alguma das condições, deverá formular requerimento em 

Juízo, sob pena de a falta de autorização prévia implicar na revogação do 

benefício.V. Intime o reeducando acerca das condições fixadas, servindo 

a cópia desta decisão, que deverá ser-lhe entregue, como termo de 

admoestação, quedando-se desnecessária a designação de audiência 

para esta finalidade.VI. Advirta o reeducando de que o descumprimento de 

qualquer das condições ensejará em regressão do regime, nos termos da 

lei.VII. Considerando que não há indicativos de que o(a) reeducando(a) 

descumprirá as condições impostas, não vislumbro, por ora, a 

necessidade de colocação de tornozeleira.VIII. Segue anexo cálculo de 

liquidação cuja cópia, que deverá ser entregue ao recuperando servirá de 

atestado de pena.IX. Intimem-se as partes.X. Aguarde em cartório o 

cumprimento da pena.XI. Expeça-se o necessário.XII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34590 Nr: 337-85.2010.811.0024

 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: Patricia de Sousa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Redesigno audiência para o dia 5 de setembro de 2018, às 13h00min.

II. Intimem-se as partes

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-s

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85268 Nr: 3461-66.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brizida Florência da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por BRÍZIDA FLORÊNCIA 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTAS as execuções representadas pela 

petição protocolada em 21.2.2018, o que faço com fulcro no artigo 924, II, 

do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71161 Nr: 763-24.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Benedita Divino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por CARMEM BENEDITA 

DIVINO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTAS as execuções representadas pela 

petição protocolada em 11.12.2017, o que faço com fulcro no artigo 924, II, 

do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69234 Nr: 33-13.2015.811.0024

 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: Elza Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Ramires Fonseca - 

OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por ELZA OLIVEIRA 

FARIA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.
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Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTAS as execuções representadas pela 

petição protocolada em 17.3.2017, o que faço com fulcro no artigo 924, II, 

do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71079 Nr: 743-33.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karen Daiana Delgado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por KAREN DAIANA 

DELGADO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTA as execuções representadas pela 

petição protocolada em 13.12.2016, o que faço com fulcro no artigo 924, II, 

do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74918 Nr: 2374-12.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Oliveira França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por ROSANGELA 

OLIVEIRA FRANÇA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTA as execuções representadas pela 

petição protocolada em 13.12.2016, o que faço com fulcro no artigo 924, II, 

do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72120 Nr: 1113-12.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marijane Silva da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por MARIJANE SILVA DA 

CRUZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTAS as execuções representadas pela 

petição protocolada em 15.2.2017, o que faço com fulcro no artigo 924, II, 

do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39490 Nr: 2001-20.2011.811.0024

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heleno Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acyr Araújo - OAB:6.914-B

 Vistos etc.

Trata-se de incidente de insanidade mental instaurado nos termos do art. 

682 do CPP.

Às fls. 85/88, aportou o respectivo laudo pericial.

Com vista dos autos, o Ministério Público, à fl. 96, opinou aplicação de 

medida de segurança em desfavor do reeducando.

A defesa, por sua vez, às fls. 92/93, requereu a aplicação da regra do art. 

26 do Código Penal.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, constata-se que as partes cuidaram de veicular 
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pedidos com base no resultado do laudo da perícia, razão pela qual 

conclui-se que concordam com seu conteúdo.

É importante frisar que, neste feito, não espaço para discussão acerca do 

destino do processo principal.

Conclusão.

Diante do exposto, não havendo impugnação das partes, homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o laudo de fls. 85/88.

Traslade-se cópia desta decisão e do laudo pericial para o executivo penal 

em apenso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87267 Nr: 4368-41.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO

 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: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:MT/11.987

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO, pelos motivos 

delineados na inicial.

Em 30.5.2018, a parte exequente informou o cumprimento da execução 

pela parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86969 Nr: 4150-13.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE RECREATIVO DE NOVA BRASILÂNDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

BRASILÂNDIA, contra CLUBE RECREATIVO DE NOVA BRASILÂNDIA, 

pelos motivos delineados na inicial.

Em 30.5.2018, a parte exequente informou o cumprimento da execução 

pela parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

Transitada em julgado, certifique-se.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Após, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86972 Nr: 4152-80.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio das Neves Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

BRASILÂNDIA, contra JOSÉ ANTONIO DAS NEVES PRIMO, pelos motivos 

delineados na inicial.

Em 16.5.2018, a parte exequente informou o cumprimento da execução 

pela parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67240 Nr: 2699-21.2014.811.0024

 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: Rosimeire Moraes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHdMS, JCdMS, ACdMS, FPdSN, Bradesco 

Seguros SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, mais especificamente da petição de fls. 97/109, 

constata-se que, a Srª Rosimeire Moraes Rosa, em tese, abdicou de sua 

fração do valor do seguro DPVAT em favor dos filhos, sob o argumento 

de que pendia o reconhecimento da união estável.

Todavia, ao contrário do que consta na petição, a certidão de óbito de fl. 

30, atesta que o falecido era casado.

 Desta feita, a fim de evitar futura alegação de nulidade, é necessário, em 

virtude do que estabelece o art. 4º da Lei nº 6.194/74, que haja nos autos 

a manifestação expressa da Srª Rosimeire Moraes Rosa, no sentido de 

renunciar, em sendo o caso, ao seu direito.

 Frise-se que, esta medida é ainda mais necessária em razão de inexistir 

instrumento de mandato conferido por ela ao advogado subscritor da 

petição.

Conclusão.

I. Diante do exposto, intimem-se os requerentes para que, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostem ao feito manifestação expressa da Srª 

Rosimeire Moraes Rosa, abdicando, se for do seu interesse, do direito 

sobre o valor do seguro em favor de seus filhos.

II. No mesmo prazo, deverá aportar ao feito instrumento de mandato em 

favor do advogado subscritor da petição de fl. 97/109, na medida em que, 

sem poderes para tanto, este não pode renunciar a qualquer direito, como 

foi feito na referida peça.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63693 Nr: 3495-46.2013.811.0024
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 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: Angela de Souza Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Alfredo Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Recebo a apelação interposta.

II. Considerando que o recurso foi apresentado já com as razões, 

intime-se a parte apelada para contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias.

III. Apresentadas as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo para 

esta finalidade, remetam-se o autos ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para exame do recurso, com as homenagens de estilo.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77177 Nr: 3394-38.2015.811.0024

 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: CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdJs, APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Manifeste-se a inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do 

parecer do Ministério Público.

II. Com a manifestação, retornem os autos em vista ao Ministério Público, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, trazendo-os conclusos em seguida.

III. Em caso de silêncio, após decorridos os prazos, certifique-se e traga o 

processo em conclusão.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4891 Nr: 110-23.1995.811.0024

 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: Vilmo Peagudo de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Odair da Silva, Elza Benedita de 

Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Peagudo de Freitas - 

OAB:1101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte devedora, na pessoa de 

seu advogado, para efetuar no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 267,77 (duzentos e sessenta e 

sete reais e setenta e sete centavos), nos termos do r. Sentença de fls. 

84. Fica cientificado de que poderá acessar o site: www.tjmt.jus.br , link 

“EMISSÃO DE GUIAS ON-LINE – PRIMEIRA INSTÃNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxa finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um Boleto único. Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Ficando desde já ADVERTIDO de 

que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na restrição de vosso nome e cpf 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial conforme disposto no artigo 

612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37984 Nr: 398-09.2011.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira Nunes Neto, Leonice Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista se tratar de interesse de incapaz, dê-se vistas dos autos 

ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volvam-me os autos conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40970 Nr: 2585-87.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Moreira Turqueto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por OLEGARIO PEDRO DE 

ALEXANDRE, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

pelos motivos narrados na inicial.

À fl. 90, a parte autora pleiteou a desistência da ação.

Intimado a se manifestar quanto ao pedido, o INSS silenciou (fl. 92verso).

É o relatório.

Decido.

Diante da ausência de manifestação do INSS quanto ao pedido 

desistência, presumo a anuência (fl. 92verso).

Desta feita, 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, ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° do 

CPC/2015).

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63798 Nr: 3603-75.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcilene dos Santos Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por ALCILENE DOS 

SANTOS COUTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada às fls. 65/66, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de fls. 

58/59, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.
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Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37998 Nr: 414-60.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcinéia Cândida Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por DULCINÉIA CÂNDIDA 

DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada às fls. 181/182, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de 

fls. 158/160, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38212 Nr: 636-28.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Santos da Silva Albernaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, em atenção a petição de f. 164 que em cumprimento ao 

provimento 11/2017 do Conselho da Magistratura TJ/MT que dispõe sobre 

o processamento e pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, foi encaminhado ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJ/MT os 

documentos necessários para a realização do cálculo e após a apuração 

do valor devido será expedido o ofício requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 30073 Nr: 282-71.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candida Conceição do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Cândida Conceição 

do Nascimento em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 153/154), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento 

de sentença de fls. 142/147, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-09.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000241-09.2017.8.11.0024 REQUERENTE: OSVALDO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Expeça-se o 

alvará de levantamento de valores em favor do autor (id 9255605) e, após, 

volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-47.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MAGNO PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010045-47.2015.8.11.0024 REQUERENTE: ROBERTO 

MAGNO PINTO DE SOUZA REQUERIDO: CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA. Vistos etc. Expeça-se o alvará de 

levantamento de valores em favor do exequente e, após, volvam-me 
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conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-24.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CERQUEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010096-24.2016.8.11.0024 REQUERENTE: MARCIA 

CERQUEIRA DE MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Expeça-se o alvará de 

levantamento de valores em favor do exequente e, após, volvam-me 

conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000303-49.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIKA CATARINA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO SANTOS OAB - MT0010799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000303-49.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: ZULEIKA 

CATARINA DE QUEIROZ EXECUTADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA 

LTDA. Vistos etc. Expeça-se o alvará de levantamento de valores em 

favor do exequente e, após, volvam-me conclusos para sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-38.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOUZA DA SILVA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010065-38.2015.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANA 

SOUZA DA SILVA SILVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Expeça-se o alvará de levantamento de 

valores em favor do exequente e, após, volvam-me conclusos para 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-83.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANA SUZANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000001-83.2018.8.11.0024 REQUERENTE: MAXIMIANA 

SUZANA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Expeça-se o 

alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, após, 

volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000291-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ARISTACIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000291-35.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: LUZINETE 

ARISTACIA DA SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, 

após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO DA SILVA DAMASCENO (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000579-80.2017.8.11.0024 REQUERENTE: HERMINIO DA 

SILVA DAMASCENO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, 

após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LORRAN SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000058-04.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LUCAS 

LORRAN SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, 

após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010667-29.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JODEMILSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010667-29.2015.8.11.0024 REQUERENTE: JODEMILSON 

DA SILVA SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Expeça-se o 

alvará de levantamento de valores em favor do autor e, havendo saldo 

remanescente depositado pelo requerido, defiro o levantamento por 

alvará. E, após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010375-78.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LOUREIRO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010375-78.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: CAMILA 

LOUREIRO DE OLIVEIRA EXECUTADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Expeça-se o alvará de levantamento de 

valores em favor do exequente e, após, volvam-me conclusos para 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA UEMURA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000528-35.2018.8.11.0024 REQUERENTE: FERREIRA 

UEMURA & CIA LTDA REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos etc. 

Intime-se a autora para, em 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento das 

custas judiciais do processo em que ocorreu a contumácia, sob pena de 

indeferimento da inicial. Ressalto que nos presentes autos fora juntado 

apenas o comprovante de agendamento de pagamento, e não a quitação 

da guia. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000358-97.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BARBOSA HORTENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000358-97.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: REINALDO 

BARBOSA HORTENCE EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Expeça-se o 

alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, após, 

volvam-me conclusos para sentença. Outrossim, INTIME-SE o requerido 

para, em 5 dias, proceder com as baixas nas anotações nos órgãos de 

proteção ao crédito, como demonstrado no ID n. 1340661. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000438-27.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REVENDA MULTIMARCAS COMERCIALIZACAO DE VEICULOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO PROKOSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000438-27.2018.8.11.0024 REQUERENTE: REVENDA 

MULTIMARCAS COMERCIALIZACAO DE VEICULOS LTDA - EPP 

REQUERIDO: ADELINO PROKOSKI Vistos etc. Cumpra-se, na forma 

deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a cópia como mandado e, 

conforme art. 54 da LJE, independente de custas, taxas ou despesas. 

Comunique-se ao digno Oficial para cumprimento. Cumprida, proceda-se à 

sua devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. Caso a diligência resulte infrutífera, por 

razões diversas, independentemente de novo despacho, providencie-se a 

devolução ao Juízo Deprecante ou competente, observando-se o caráter 

itinerante, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-39.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA RIBEIRO CERUTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA CAMPO VERDE 3037 - BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010095-39.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: LIDIA MARIA 

RIBEIRO CERUTTI EXECUTADO: AGÊNCIA CAMPO VERDE 3037 - BANCO 

DO BRASIL SA Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento 
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de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo 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, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000094-46.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

UNNIKA FORMATURAS E BECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM KOIKE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000094-46.2018.8.11.0024 REQUERENTE: UNNIKA 

FORMATURAS E BECAS LTDA - ME REQUERIDO: WILLIAM KOIKE Vistos 

etc. Indefiro o cumprimento do ato por carta, haja vista que são várias as 

diligências determinadas na deprecata (penhora, avaliação, arresto). 

Portanto, Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado, comunicando-se ao Sr. Oficial de Justiça 

que o art. 54 da LEJ prevê que as diligências (descrita como despesa 

processual), não é cobrado no Juizado Especial, portanto, CUMPRA-SE. 

Cumprida, proceda-se à sua devolução ao douto Juízo Deprecante, com 

as homenagens de estilo, baixas e anotações necessárias. Caso a 

diligência resulte infrutífera, por razões diversas, independentemente de 

novo despacho, providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou 

competente, observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações 

e comunicações necessárias. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000407-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SORAIA BARROS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000407-07.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: KELSEN 

EUSTAQUIO DA SILVA EXECUTADO: MARIA SORAIA BARROS SILVA 

Vistos etc. I. Cite-se a parte executada, via Carta com AR, nos termos do 

artigo 18 e 19 da Lei 9.099/95, para, no prazo de (3) três dias, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), sob pena de lhe serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 831, CPC). II. 

Caso não haja pagamento voluntário do débito, no prazo acima, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de bens na forma do art. 829, §1º do 

CPC. III. Garantido o juízo, designe-se audiência de tentativa de conciliação 

na forma do art. 53, §1.º da Lei 9.099/95. IV. Não efetuado o pagamento, 

intime-se o exequente para requerer, no prazo de (5) cinco dias, o que 

entender de direito ao regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. V. Cumpra-se expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães-MT, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000410-59.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS SANTA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000410-59.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: KELSEN 

EUSTAQUIO DA SILVA EXECUTADO: ISAIAS SANTA MARTINS Vistos etc. 

Inicialmente, torno sem efeito a intimação realizada anteriormente, haja 

vista que o rito da execução diverge da ação cível. I. Cite-se a parte 

executada, via Carta com AR, nos termos do artigo 18 e 19 da Lei 

9.099/95, para, no prazo de (3) três dias, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829, CPC), sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 831, CPC). II. Caso não haja 

pagamento voluntário do débito, no prazo acima, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de bens na forma do art. 829, §1º do CPC. III. 

Garantido o juízo, designe-se audiência de tentativa de conciliação na 

forma do art. 53, §1.º da Lei 9.099/95. IV. Não efetuado o pagamento, 

intime-se o exequente para requerer, no prazo de (5) cinco dias, o que 

entender de direito ao regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. V. Cumpra-se expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães-MT, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILA ALVES FREDERICHE OAB - SP379630 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000108-30.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ROSANGELA 

MARIA PEDROSO REQUERIDO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM 

SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos etc. Tendo em 

vista a certidão retro, a qual certificou que não houve a intimação da parte 

promovente, DESIGNE-SE nova data para realização do ato conciliatório. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000324-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0007920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000324-88.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: LUCIANA DIAS 

CORREA EXECUTADO: ADRIANO AMBROSIO PEREIRA Vistos etc. I. 

Cite-se a parte executada, via Carta com AR, nos termos do artigo 18 e 19 

da Lei 9.099/95, para, no prazo de (3) três dias, efetuar o pagamento da 

dívida (art. 829, CPC), sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 831, CPC). II. Caso não 

haja pagamento voluntário do débito, no prazo acima, expeça-se mandado 

de penhora e avaliação de bens na forma do art. 829, §1º do CPC. III. 

Garantido o juízo, designe-se audiência de tentativa de conciliação na 

forma do art. 53, §1.º da Lei 9.099/95. IV. Não efetuado o pagamento, 

intime-se o exequente para requerer, no prazo de (5) cinco dias, o que 
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entender de direito ao regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. V. Cumpra-se expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães-MT, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-12.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSLAINE PEREIRA DE AGUIAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na 

forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães-MT, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000415-18.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR ANGELO PILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000415-18.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: EDEMAR ANGELO PILLON 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Tratando-se de obrigação de pagar, o art. 13 da Lei nº 12.153/2009, 

disciplina: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após 

o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; ou II – mediante 

precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como 

obrigação de pequeno valor. § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. § 2o 

As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas 

independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido 

na lei do respectivo ente da Federação. § 3o Até que se dê a publicação 

das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I – 40 (quarenta) salários 

mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal; II – 30 (trinta) salários 

mínimos, quanto aos Municípios. § 4o São vedados o fracionamento, a 

repartição ou a quebra do valor da execução, de modo que o pagamento 

se faça, em parte, na forma estabelecida no inciso I do caput e, em parte, 

mediante expedição de precatório, bem como a expedição de precatório 

complementar ou suplementar do valor pago. § 5o Se o valor da execução 

ultrapassar o estabelecido para pagamento independentemente do 

precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo 

facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, 

para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório. § 6o O 

saque do valor depositado poderá ser feito pela parte autora, 

pessoalmente, em qualquer agência do banco depositário, 

independentemente de alvará. § 7o O saque por meio de procurador 

somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito, mediante 

procuração específica, com firma reconhecida, da qual constem o valor 

originalmente depositado e sua procedência.” Desta forma, INTIME-SE a 

fazenda pública para pagamento. Transcorrido o prazo supra, sem 

manifestação ou comprovação do cumprimento, intime-se o exequente, na 

pessoa de seu patrono, para em 15 (quinze) dias requerer o que entender 

de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães-MT, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000804-03.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CAMARGO NOGUEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos, etc. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de dez por cento (10%) e, também, de honorários de advogado de 

dez por cento (10%). Cumpra-se expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães-MT, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para Audiência de Conciliação 

designada para o dia 09/08/2018 às 14h:00, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 12 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-58.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 13987286, para, 

querendo, impugná-lo no prao de 5 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 12 

de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-05.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PILAR ARIEL MISORELLI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE FERREIRA SOUSA OAB - MT0014817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 13648730, para, 

querendo, impugná-lo no prazo de 5 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 12 

de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000104-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 13648818, para, 

querendo, impugná-lo no prazo de 5 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 12 

de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-38.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS FERREIRA DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 13679552, para, 

querendo, impugná-lo no prazo de 5 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 12 

de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-93.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos, etc. Ante a tempestividade, recebo o recurso inominado em seu 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/99). O reclamado já acostou suas 

contrarrazões. Não havendo manifestação no prazo legal, subam os autos 

à Egrégia Turma Recursal para análise e julgamento do recurso interposto, 

com as nossas homenagens. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com o cumprimento da obrigação de fazer, no que 

concerne à disponibilização da linha de n. (65) 9 9261-0543, uma vez que 

tal pleito não foi objeto de recurso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-64.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA CARMELITA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000593-64.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARGARIDA CARMELITA 

DA CRUZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). O recorrente juntou o preparo. Observo que as contrarrazões já 

foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste 

Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000525-80.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANGELICA DA SILVA 

OLIVEIRA . REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA . Vistos etc. Trata-se de 

reclamação cível proposta por Angélica da Silva Oliveira em face de 

Banco do Brasil S.A. No caso em tela, vislumbro que se trata de 

concessão de tutela de urgência para determinar que a parte promovida 

restitua valores irregularmente debitados na conta corrente da autora. 

Assim, para que seja deferida a tutela de urgência em qualquer ação, é 

necessária a presença dos requisitos cumulativamente de: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Analisando detidamente os autos, observo que dos documentos que 

carreiam a exordial, em uma análise perfunctória, a probabilidade do direito 

não vem presente, uma vez que a requerente não logrou êxito em 

comprovar os abusos, em tese, sofridos por parte da demandada, não 

trazendo qualquer comprovação de renegociação de dívida, ou qualquer 

documento que demonstre que o desconto é ilegal. Ausente a 

probabilidade do direito, prescindível a análise do perigo de dano. Desta 

forma, vislumbro que, mesmo na aparente falha na prestação de serviço, 

sem a cumulação dos elementos cumulativos da concessão de tutela de 

urgência, outro caminho não há que o indeferimento do pedido. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos da fundamentação, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA pleiteada pela parte promovente, por ausência de 

demonstração do perigo de dano. Aguarde-se, a realização da Audiência 

de Conciliação já designada pelo PJe. Defiro, desde já, a inversão do ônus 

da prova em favor da parte promovente, ante a sua hipossuficiência 

técnica, o que faço com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa 

do Consumidor (Enunciado nº 53 do FONAJE). Cite-se e intime-se, por 

Carta de Citação, conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, 

devendo desta constar as consequências para o caso de ausência, o 

prazo para apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de 

consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIL DE MELLO CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciano André Frizão OAB - MT0008340A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO SANTOS FRANCA (REQUERIDO)

SAIRA DE CAMPOS MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA 

PROCESSO Nº 1000538-79.2018.8.11.0024 REQUERENTE: EDEMIL DE 

MELLO CURVO REQUERIDO: ROBERTO SANTOS FRANCA, SAIRA DE 

CAMPOS MARTINS Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e decido. Trata-se de reclamação 

cível promovida por Edemil de Mello Curvo em face de Roberto Santos 

França e Saira de Campos Martins requerendo, em síntese, a condenação 

em danos morais. A Lei 9.099/95 em seu art. 3.º, I é expressa ao 

determinar que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento de causas cujo valor não exceda quarenta vezes o 

salário mínimo. O art. 15 do regramento legal acima citado é taxativo ao 

disciplinar: “Os pedidos mencionados no art. 3º desta Lei poderão ser 

alternativos ou cumulados; nesta última hipótese, desde que conexos e a 

soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo.” Desta forma, 

analisando os pedidos elencados na inicial, vislumbro que o reclamante 

pleiteia indenização por danos morais oriundos do descumprimento de um 

contrato de R$ 504.716,74, ou seja, o real proveito econômico da ação 

ultrapassa o teto desta especializada, razão por que, entendo que neste 

momento processual a extinção do processo é medida de rigor. Neste 

mesmo sentido, também vem decidindo o a Turma Recursal deste e. 

Tribunal de Justiça: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - VALOR ACIMA DO LIMITE DE 

ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1- O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas 

cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto o processo 

ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 292, inciso II, do 

CPC, o qual dispõe que, o valor da causa deve corresponder ao valor do 

ato.2- Sentença reformada por fundamento diverso. Processo extinto de 

ofício.3- Recurso conhecido e parcialmente provido. VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2018, Publicado no 

DJE 04/04/2018)” Em que pese o entendimento de que a parte poderá 

renunciar ao crédito excedente ao limite estabelecido no teto desta 

especializada, conforme dispõe o §3.º do art. 3.º da Lei dos Juizados 

Especiais, entendo que tal situação, considerando a análise topográfica do 

dispositivo, só se aplica quando da execução nos juizados, isso tanto no 

que tange ao título executivo judicial quanto ao extrajudicial. Outrossim, 

vislumbro que a tese desta especializada em admitir valores acima do limite 

estabelecido no artigo art. 3.º, I da Lei 9.099/95 somente poderá ocorrer 

em acordos e na hipótese de se fizer exitosa a conciliação, o que, 

conforme análise detida dos autos, não é o caso dos presentes. Além 

disso, o Diploma Processual Civil enuncia em seu art. 292, §3º que o 

quando o valor da causa não corresponder ao valor do real proveito 

econômico da ação, poderá o juízo corrigi-lo de ofício. Portanto, como o 

real proveito econômico da ação ultrapassa, em muito, a competência 

deste Juizado a extinção do feito é medida que se impõe, conforme 

disciplina o art. 51, II da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 

ANTE O EXPOSTO, por tudo que dos autos consta, bem como com 

fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95 c/c arts. 485, IV e 292, 3º, 

todos do CPC julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Intime-se. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 56/2018-CA

A Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro desta Comarca de Colíder- MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei etc.

 Considerando o requerimento formulado pela servidora Rosângela Block 

Banazeski, matrícula 2765, de protocolo A67515;

Considerando a decisão prolatada nos autos n. 1191-46.2018.811.0009 – 

Código Apolo 111175;

RESOLVE:

CONCEDER à servidora Rosângela Block Banazeski, técnica judiciária, 

matricula 2765, 03 (três) meses de licença prêmio, referente ao período 

quinquenal de 01.03.2013 a 01.03.2015, nos termos do art. 109 da Lei 

Complementar n. 04/90, condicionando o usufruto à conveniência do 

serviço público.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Colíder, 4 de julho de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 110088 Nr: 414-61.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO COELHO, TANIA MARA 

MATTOS COELHO, ROBERTO CESAR COELHO, NEIDE ROSO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido da parte requerente de fls 30/31.

Encaminhe-se a presente carta precatória em caráter itinerante à Comarca 

de ITAÚBA, considerando que o imóvel está localizado naquela Comarca, 

para que seja cumprida a finalidade da presente missiva.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44844 Nr: 1712-74.2007.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO DE JESUS FAGUNDES, JOSEMAR MUNIZ DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edevard França do Amaral - 

OAB:4930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:MT 8.530-A

 Vistos.

 Considerando que decorreram 05 (cinco) anos desde a intimação da 

parte para efetuar o recolhimento das custas finais sem que qualquer 

outra providência fosse efetivada.

Assim, REVOGO o despacho retro, pronuncio a prescrição do crédito das 

custas judiciais inadimplidas e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção 

do art. 156, inciso V, e art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da 

CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime(m)-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43780 Nr: 684-71.2007.811.0009

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aurélio Zamar Taques - 

OAB:4700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Vistos.
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 Considerando que decorreram 05 (cinco) anos desde a intimação da 

parte para efetuar o recolhimento das custas finais sem que qualquer 

outra providência fosse efetivada.

Assim, REVOGO o despacho retro, pronuncio a prescrição do crédito das 

custas judiciais inadimplidas e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção 

do art. 156, inciso V, e art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da 

CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime(m)-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31562 Nr: 2363-14.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA PRAXEDES DA SILVA, CÍCERA VIEIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ MIRANDA, HÉLIO ANTONIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 Vistos.

 Considerando que decorreram 05 (cinco) anos desde a intimação da 

parte para efetuar o recolhimento das custas finais sem que qualquer 

outra providência fosse efetivada.

Assim, REVOGO o despacho retro, pronuncio a prescrição do crédito das 

custas judiciais inadimplidas e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção 

do art. 156, inciso V, e art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da 

CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime(m)-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 28860 Nr: 589-46.2004.811.0009

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARSDPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, José Benedito de Oliveira - OAB:RS 

47.076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 Vistos.

 Considerando que decorreram 05 (cinco) anos desde a intimação da 

parte para efetuar o recolhimento das custas finais sem que qualquer 

outra providência fosse efetivada.

Assim, REVOGO o despacho retro, pronuncio a prescrição do crédito das 

custas judiciais inadimplidas e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção 

do art. 156, inciso V, e art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da 

CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime(m)-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 11031 Nr: 18-90.1995.811.0009

 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: REGINA SASSO ANDREOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE ANDREOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9.207-MT

 Vistos.

 Considerando que decorreram 05 (cinco) anos desde a intimação da 

parte para efetuar o recolhimento das custas finais sem que qualquer 

outra providência fosse efetivada.

Assim, REVOGO o despacho retro, pronuncio a prescrição do crédito das 

custas judiciais inadimplidas e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção 

do art. 156, inciso V, e art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da 

CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime(m)-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3947 Nr: 44-20.1997.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A, RENATO FELICIANO DE 

DEUS NERY - OAB:6193/MT

 Vistos.

 Considerando que decorreram 05 (cinco) anos desde a intimação da 

parte para efetuar o recolhimento das custas finais sem que qualquer 

outra providência fosse efetivada.

Assim, REVOGO o despacho retro, pronuncio a prescrição do crédito das 

custas judiciais inadimplidas e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção 

do art. 156, inciso V, e art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da 

CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime(m)-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3624 Nr: 22-64.1994.811.0009

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OCTAVIO GAVIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÊNIX EMPREENDIMENTOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT, 

WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA CRISTINA 

CAVAZZANA - OAB:107548/SP

 Vistos.
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 Considerando que decorreram 05 (cinco) anos desde a intimação da 

parte para efetuar o recolhimento das custas finais sem que qualquer 

outra providência fosse efetivada.

Assim, REVOGO o despacho retro, pronuncio a prescrição do crédito das 

custas judiciais inadimplidas e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção 

do art. 156, inciso V, e art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da 

CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime(m)-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2616 Nr: 188-28.1996.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMINO AFONSO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divanir Marcelo de Pieri - 

OAB:5698/MT, José Francisco de Souza Fernandes - 

OAB:5977-A/MT

 Vistos.

 Considerando que decorreram 05 (cinco) anos desde a intimação da 

parte para efetuar o recolhimento das custas finais sem que qualquer 

outra providência fosse efetivada.

Assim, REVOGO o despacho retro, pronuncio a prescrição do crédito das 

custas judiciais inadimplidas e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção 

do art. 156, inciso V, e art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da 

CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime(m)-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99681 Nr: 1944-71.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO, ANA MARIA ALVES 

DE ALENCAR, CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE APARECIDA POMPOLIM GARCIA 

COLICHIO, ISRAEL RUIZ, LUCIANO RUIZ, MARCIA BRITO RUIZ, SILVESTRE 

CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 “Vistos, etc. 1) Diante da especificidade da causa bem como pela 

possibilidade da realização de conciliação posterior a audiência de 

instrução, DETERMINO o prosseguimento do feito, razão pela qual, 

CITEM-SE Marcia Brito Ruiz e Silvestre Correa da Silva para querendo 

responder a ação no prazo de quinze (15) dias, para tanto OFICIE-SE a 

comarca de Sorriso/MT para retificar a finalidade da missiva. Bem como, 

OFICIE-SE a comarca de Cuiabá/MT para a devolução da carta precatória. 

2)DEFIRO a procuração apresentada pelo advogado dos requeridos. 3) 

Após apresentada as contestações, INTIME-SE a parte autora para 

impugná-las no prazo de quinze (15) dias. 4) Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, encerro a 

presente às 15h47min. Eu_____ Lucas Gonçalves Elias, Estagiário de 

Gabinete, lavrei o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81891 Nr: 2893-37.2012.811.0009

 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: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB:11.875

 “Vistos, etc. 1) Tendo em vista o não comparecimento das partes e as 

testemunhas não terem sido intimadas redesigno a presente solenidade 

para o dia 12/09/2018, às 14h50min. 2) Uma vez que, as partes são 

representadas pelo Núcleo Prática Jurídica – FACIJUR e Defensoria 

Pública, DETERMINO que as intimações das partes e das testemunhas 

sejam feitas por intermédio de Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE os 

respectivos MANDADOS e CARTA PRECATÓRIA. 3) EXPEÇA-SE carta 

precatória para a comarca de Itaúba/MT, a fim de realizar a oitiva da 

testemunha Rosalino França de Oliveira. 3) Por fim, façam os autos 

conclusos. 4) Saem os presentes intimados. Cumpra-se”. Nada mais 

havendo a consignar, encerro a presente às 15h15min. Eu ______, Lucas 

Gonçalves Elias, Estagiário de Gabinete, lavrei o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57883 Nr: 2167-97.2011.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SANTOS DA SILVA, JAMILSA DOS SANTOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZUEL BATISTA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 “Vistos, etc. 1) Diante do requerimento das partes juntada nos autos 

nesta data, SUSPENDO o processo no prazo de noventa (90) dias. 2) 

Após o decurso do prazo com ou sem manifestação venham os autos 

conclusos. Cumpra-se”. Nada mais havendo a consignar, encerro a 

presente às 16h00min. Eu ______, Lucas Gonçalves Elias, Estagiário de 

Gabinete, lavrei o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44989 Nr: 1864-25.2007.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SÉRGIO XAVIER CARRENHO, ALVANI NUNES 

XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, Josemar Carmerino dos Santos - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT-4045

 “Vistos, etc. 1) DEFIRO a juntada de substalecimento conforme requerido 

no prazo de trinta (30) dias. 2) Diante da manifestação das partes 

SUSPENDO o processo pelo prazo de trinta (30) dias. 3) Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. 4) 

Tendo em vista o presente acordo abranger também os autos CÓD 45336, 

OFICIE-SE ao juízo da primeira vara para conhecimento do presente ato. 5) 

TRANSLADA-SE cópia do presente termo de audiência do processo CÓD 

44438. 6) Saem os presentes intimados. Cumpra-se”. Nada mais havendo 

a consignar, encerro a presente às 14h30min. Eu ______, Lucas 

Gonçalves Elias, Estagiário de Gabinete, lavrei o presente termo, que vai 
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assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 38733 Nr: 818-35.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Embargos de 

declaração) protocolados pelo requerido (fls. 177/178) 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.: 80383 Nr: 1352-66.2012.811.0009

 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: AMILCAR PAIXÃO, MARIA JOSÉ DA SILVA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA PLANALTO DO NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para manifestar 

acerca do documento de fls. 109, no prazo de 05 dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107224 Nr: 2682-25.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:MT 19.949

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. Encerrada a colheita 

de provas orais, verifica-se que ainda resta a prova técnica deferida as 

fls. 60 v. Diante disso, com o aporte aos autos do laudo do perito, 

ABRA-se vista as partes para que apresentem suas alegações finais no 

prazo legal”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97531 Nr: 482-79.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RIBEIRO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência 

da Defensoria Pública, devidamente intimada, fls. 114, deixou, por ora, de 

comparecer de forma injustificada, e visando assegurar a celeridade que 

o efeito exige, e para evitar redesignações desnecessárias, NOMEIO para 

o ato o advogado Dr. Mauricio Ricardo Alves. Arbitro em 1 URH os 

honorários advocatícios. 2) Não havendo demais provas a serem 

produzidas DECLARO encerrada a fase de instrução, e não havendo 

outras diligências requeridas pelas partes, DEFIRO o pedido para que as 

partes apresentem memoriais na forma escrita. ABRA-se vista as partes. 

CUMPRA-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98067 Nr: 828-30.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDIARA CLARINDO DA SILVA, ROGERIO 

LUIZ NASCIMENTO SEMELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência 

da Defensoria Pública, embora devidamente intimada fl. 202, visando 

assegurar a celeridade que o efeito exige, e assim, evitando 

redesignações desnecessárias, NOMEIO para o ato o advogado Dr. 

Alcides Ferreira da Rocha Junior. 2) ACOLHO o parecer ministerial 

utilizando como razão de decidir e DECRETO A REVELIA da acusada 

Andiara Clarindo da Silva, nos termos do artigo 367 do CPP. 3) 

HOMOLOGO a desistência do depoimento das testemunhas David, Márcia 

e Manoel em face da acusada Andiara. 4) ACOLHO o pedido da defesa de 

Rogério, e determino a realização do interrogatório neste ato. 5) ABRA-se 

vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias para o fornecimento do 

endereço da testemunha Márcia. Com o aporte aos autos, EXPEÇA-se 

carta precatória para que no juízo deprecado seja designada audiência. 6) 

DESIGNO audiência de continuação para o dia 27 de Setembro de 2018 às 

13:30 horas. Saem os presentes intimados. Requisite-se e Intime-se a 

testemunha Manoel A S de Souza. Dê ciência a Defensoria Pública. No 

mais, verifica-se que a testemunha Manoel, ora policial civil, devidamente 

intimado as fls. 212, deixou de comparecer de forma, por ora, injustificada. 

Deste modo, INTIME-o bem como a autoridade policial local para que 

informe em 10 dias o motivo da ausência. 7) AGUARDE-SE o prazo de 

cumprimento da precatória de fl. 207, com o aporte .CUMPRA-SE. ”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 58899 Nr: 521-18.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas pelas partes. 2) Encerrada a instrução, não 

havendo outras provas a produzirem, o processo se encontra apto a 

apresentação de memoriais pelas partes. Verifica-se que neste ato a 

parquet já apresentou os memoriais orais, contudo, a defesa requereu 

prazo para apresentação dos memoriais na forma escrita. E diante do 

argumento, DEFIRO o pedido, concedendo o prazo legal. ABRA-se vista a 

defesa. 3) Eis que as partes desistiram do depoimento das testemunhas a 

serem ouvidas por precatórias, DETERMINO a devolução das missivas 

expediddas de fls. 157, 158 e 159 independentemente de cumprimento. 

CUMPRA-SE”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-38.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 
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FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000158-38.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: EDSON FRANCISCO DONINI Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . 

FINALIDADE: Initmar a parte reqerente, por todo o teor do Alvará Eletônico 

de id.13998104, para querendo, pugnar o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Colíder, 12/07/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALEXANDRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000680-31.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: RODRIGO ALEXANDRE DE ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: JUNIOR ALVES DA SILVA . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 21 de agosto de 2018, 16h40min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 11 de julho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE ELEUTERIO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000636-12.2018.8.11.0009; REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA 

- COMERCIO - ME REQUERIDO: DAYANE ELEUTERIO DOS SANTOS SILVA 

FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado (a) constituído (a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação redesignada para o dia 28 de 

Agosto de 2018 às 14hs20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). 

A intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na 

pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001773-63.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LURDES RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Visto. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas faço constar que a 

reclamada apresentou contestação, no prazo legal. PRELIMINAR INÉPCIA 

DA PETIÇÃO INICIAL – COMPROVANTE DA NEGATIVAÇÃO ILEGÍVEL 

Rejeito a preliminar de inépcia, pois sem nenhum esforço se vislumbra a 

causa de pedir, assim como o pedido, por lógica conclusão. Sabe-se que 

não pode o magistrado acolher a alegação de inépcia, a não ser naqueles 

casos em que se inviabilize a defesa, sob pena de frustrar a pretensão da 

parte em ver o pedido judicialmente apreciado, ainda mais em se tratando 

de procedimento afeto aos Juizados Especiais, marcados pelo princípio da 

informalidade (art 2º, da Lei 9.099/95). Verificando o documento juntado 

pela parte autora, não vejo óbice para que a reclamada possa se 

defender. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Entendo que tal preliminar deve ser rejeitada, 

porquanto a pretensão ao recebimento de indenização por dano moral é 

resistida e, portanto, presente o interesse de agir. Portanto REJEITO a 

preliminar Decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 330, I, do C.P.C. A simples análise das alegações das partes, em 

confronto com os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que 

deve a reclamação ser julgada procedente. Alega o reclamante que é 

usuário dos serviços do reclamado e que este passou a debitar em sua 

folha de pagamento valor referente a um financiamento no valor de R$ 

64,74 (sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), sem sua 

autorização ou contratação. Diz que entrou em contato com o reclamado 

por várias vezes, nada sendo resolvido, tendo prosseguido com os 

descontos indevidos, que alcançaram a cifra de R$1.942,20 (um mil 

novecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos). O reclamado, em 

contestação, afirmam que a cobrança é legitima. Impugna a existência das 

figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação, ou a imposição da indenização, em 

patamares de prudência e equidade. Ora, o constrangimento e a 

frustração causado a reclamante, quando este tenta incessantemente 

solucionar de formar amigável o problema, porem nada e solucionado, 

causando aborrecimento, irritação, a ponto de conduzir a parte à demanda 

judicial. Além disto, não se podendo olvidar que neste conflito de 

interesses figuram, de um lado, uma instituição bancária, dotada de todas 

as possibilidades de produção de prova, e, de outro a particular, que se 

encontra na condição de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, 

pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido 

dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da 

angústia sofridos pelo consumidor; do desgaste psicológico e da 

sensação de impotência; do tempo e na energia gastos na tentativa de 

solucionar o problema gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo 

desleixo e pela má-fé da reclamada. Código de Defesa do Consumidor: 

“Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos”. (grifo meu) A responsabilidade civil da reclamada é, nesta 

hipótese, objetiva, o que significa que independeria, inclusive, de culpa da 

operadora (Lei 8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

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.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de telefonia, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. Os danos materiais foram devidamente 

comprovados. Isto posto, pelos fundamentos acima, julgo PROCEDENTE a 

reclamação e condeno o reclamado a pagar para ao reclamante o valor de 

R$ 1.942,20 (um mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos), 
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em dobro, a titulo de danos materiais, acrescidos de correção monetária 

pelo INPC-IBJE, a partir desta data, e juros de 1%, a contar a partir do 

desembolso. Condeno o reclamado a pagar ao reclamante indenização por 

danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Considero este 

valor ponderado e razoável, proporcional ao dano moral gerado, 

considerando, em especial, o fato de que o reclamante há muitos meses 

arrosta a arrogância comercial da reclamada, na tentativa de fazer 

prevalecer seus justos apelos, encontrando, sempre, a insensibilidade da 

prestadora de serviços que, com único objetivo de lucro, pouco se importa 

coma situação do fornecedor. Torno definitiva a Liminar concedida no ID 

10275011. O valor da indenização por danos morais será acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária 

pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Após o trânsito em julgado, o 

reclamado deverá ser intimado, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 475-J, sob pena de 

execução, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. 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. 

Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta do zeloso 

Juiz Leigo, e passo a proferir SENTENÇA EM SUBSTITUIÇÃO, na licença 

do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

arguições preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por LURDES RODRIGUES em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu ônus probatório 

subjetivo, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte 

acionada. Afirma a parte demandante ter tentado a resolução 

administrativa com a parte ré para superação do impasse, mas que, sem 

alternativa, não lhe restou outra opção senão o ingresso da presente ação 

judicial. Entanto, para que se possa falar em eventual inversão do ônus da 

prova nos termos da legislação consumerista, é indispensável que a parte 

reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). Ressalta-se, ademais, que a Cidade e Comarca de Colíder possui 

PROCON situado na Rua Xingu, nº 42, Centro, Setor Leste, com 

atendimento das 07h às 13h, telefone nº (66) 3541-1658 e endereço 

eletrônico proconcolíder@colíder.mt.gov.br, órgão eficiente e resolutivo 

nas demandas que lhe são apresentadas, não havendo nos autos 

qualquer registro de atendimento a respeito dos fatos narrados. No 

respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

seguintes: 1000282-84.2018.8.11.0009 (Colíder); 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. De outro lado, a parte ré 

colacionou extratos que demonstram que a parte autora vem 

renegociando contratos com ela desde 07/08/2011, como se vê no Num. 

10756021 - Pág. 8, documentos que não foram impugnados expressa e 

especificamente, embora tenha sobrevindo a peça impugnatória desta 

(parte autora) no Num. 11261546 - Pág. 1/3, em que simplesmente pediu o 

julgamento procedente de seus pedidos. Daí porque tais extratos são 

considerados autênticos, na inteligência do art. 411, inciso III, do NCPC: 

“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando: III - não houver 

impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as 

devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 12 de 

julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-68.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BRITO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001417-68.2017.8.11.0009. REQUERENTE: PATRICIA BRITO DE MELO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 
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deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Noticia a Reclamante, em síntese, que já era cliente da 

reclamada - linha móvel VIVO n° 66-9994-9525, pré-paga- possuindo 

plano no valor de R$49,99, que após ligação da reclamada foi-lhe 

oferecido plano “vivo pós 2,5 GB” em linha pós-paga no mesmo valor, 

contudo com maiores vantagens. Entretanto, quando as faturas 

começaram a chegar as mesmas vieram não só com cobranças 

duplicadas de planos diferentes como com valores superiores ao aos 

acordados. Que sua linha chegou a ser suspensa , que teve que se 

deslocar de sua cidade para solucionar o problema, e que por outras 

diversas vezes tentou solucioná-lo via central de atendimento, contudo 

sem sucesso. Desta forma, requer a repetição de indébito, mais 

indenização por danos morais e materiais. A parte Ré em sua defesa 

postula a regularidade da prestação dos serviços, tão logo aduz pela 

inexistência de ilícito por ela praticado visto que está somente fazendo 

cobrança de débitos devidos. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Da análise do 

conteúdo probatório contido nos autos, tenho que razão assiste à parte 

autora, restando incontroversaa que há cobrança duplicada na mesma 

linha, o que por certo é ilógico, e provado está que foram pagos valores a 

mais sem a descrição da origem do débito. Ademais, a reclamada não 

conseguiu provar que a reclamante contratou o plano em valor superior a 

R$49,99, nem que o plano ativo em sua linha seja diverso ao alegado em 

inicial, juntou somente faturas que já haviam sido juntadas pela reclamnte, 

que nada mais provam a versão da reclamnte, não juntando prova de que 

a reclamnte utilizou os serviços contestados nas faturas contestadas a 

inicial. Assim, fica evidenciada a falha na prestação dos serviços, diante 

de confusa cobrança de valores não contratados pela reclamante, e pela 

suspensão dos serviços de telefonia móvel por exclusiva falha da 

reclamada. Trata-se, evidentemente, de relação de consumo stricto sensu, 

restou caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente 

desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo 

fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva da 

empresa prestadora do serviço, para que ela possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, da empresa prestadora do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido, deve esta ser condenada a indenizar o Reclamante pelos 

danos causados. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da 

Reclamada quanto ao não cumprimento contratual dos serviços 

contratados, com cobrança de serviço jamais contratados e utilizados, 

realizando cobrança superior aos serviços contratados. Quando à 

repetição de indébito vejo devida, é medida que se impõe a devolução do 

valor cobrado injustamente de R$ 257,32, os quais calculados em do 

dobro tem-se o valor total de R$ R$ 514,64 (quinhentos e quatorze reais e 

sessenta e quatro centavos), conforme comprovantes de pagamento 

juntados. Quanto a indenização por danos materiais vejo indevida visto 

não ter a reclamanter acostado qualquer prova do efetivo gasto para 

deslocamento em razão da falha na prestação de serviços. Ante o 

exposto, a teor do que dispõe o art. 269, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para: a) Condenar a 

reclamada a pagar o valor de R$ 514,64 (quinhentos e quatorze reais e 

sessenta e quatro centavos), a título de repetição do indébito já calculado 

em dobro, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) 

a partir da citação; e b) condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários. 

À consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

Arquive-se sem necessidade de intimar a parte Autora ou a parte 

Requerida. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos. 

Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta da zelosa 

Juíza Leiga, e passo a proferir SENTENÇA EM SUBSTITUIÇÃO, na licença 

do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

arguições preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por PATRÍCIA BRITO DE MELO em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. E os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento. É que a parte ré demonstrou a legitimidade das 

cobranças efetuadas à parte autora, decorrente do uso superior do limite 

da franquia de serviços telefônicos contratada como demonstram a 

reprodução eletrônica das telas sistêmicas daquela e das respectivas 

faturas anexadas, na autorização do art. 225 do Código Civil: “Art. 225. As 

reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, 

em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de 

fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem 

forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.” Daí porque desnecessária 

a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a possibilidade de 

contratação eletrônica ou remota, inclusive com autorização normativa, a 

teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 

51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao Consumidor o contrato 

de prestação do serviço e o Plano de Serviço contratado, bem como 

demais instrumentos relativos à oferta, juntamente com login e senha 

necessários a acesso ao espaço reservado ao Consumidor na página da 

Prestadora na internet, quando for o caso. § 1º Caso a contratação de 

algum serviço de telecomunicações se dê por meio do Atendimento 

Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por mensagem 

eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos mencionados 

no caput.” Outrossim, tais concessionárias telefônicas são 

constantemente fiscalizadas pela respectiva agência reguladora, que 

possui livre acesso a todas as suas operações, na autorização do art. 10, 

incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da Anatel: “Art. 10. Além das 

outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e 

aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, 

constituem deveres da prestadora: VI - permitir, aos agentes de 

fiscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às 

instalações e aos equipamentos relacionados à prestação do SMP, bem 

como aos seus registros contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, 

à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de 

natureza fiscal, os quais englobam os dados das ligações efetuadas e 

recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem como os 

dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 

29/08/1991, c/c art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” De outro 

lado, observa-se que os comprovantes de pagamento de Num. 9392415 - 

Pág. 1, Num. 9392415 - Pág. 3/4, Num. 9392415 - Pág. 6 estão em nome do 

Dr. Edson Francisco Donini. A par de a circunstância ser incomum - 

pagamento de faturas pelo patrono da causa em favor de seu cliente -, o 

que não a impede por inexistência de óbice legal, a parte autora não se 

desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 373, 

inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta 

abusiva a responsabilizar a parte acionada. Afirma a parte demandante ter 

tentado a resolução administrativa com a parte ré para superação do 

impasse, mas que, sem alternativa, não lhe restou outra opção senão o 

ingresso da presente ação judicial. Entanto, para que se possa falar em 

eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, é indispensável que a parte reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos não só perante a respectiva empresa, mas também perante o 

serviço de atendimento ao consumidor, a ouvidoria, agências reguladoras 
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ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil). Ressalta-se, ademais, que a Cidade e Comarca 

de Colíder possui PROCON situado na Rua Xingu, nº 42, Centro, Setor 

Leste, com atendimento das 07h às 13h, telefone nº (66) 3541-1658 e 

endereço eletrônico proconcolíder@colíder.mt.gov.br, órgão eficiente e 

resolutivo nas demandas que lhe são apresentadas, não havendo nos 

autos qualquer registro de atendimento a respeito dos fatos narrados. No 

respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 12 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANILA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001746-80.2017.8.11.0009. REQUERENTE: DANILA FAGUNDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR Carência de ação- falta 

de documento essencial Há nos autos junto à documentação carregada 

aos autos declaração de residência, aceita como comprovante de 

endereço conforme legislação pátria. Portanto, não merece acolhida a 

preliminar de falta de documento essencial à ação. Valor da causa Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a 

possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado e tendo sido indicado o 

valor do dano moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido. Fixo, 

portanto, o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

correspondente ao valor pleiteado a título de danos morais. III – 

FUNDAMENTAÇÃO 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 Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva acerca da existência de 

obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, que pudesse 

legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. As telas de computador colacionadas 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo 

provas confeccionadas unilateralmente. Por outro lado, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 
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experimentados de forma injusta. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I 

do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PROCEDENTE o pedido inicial 

para DECLARAR a inexistência do débito negativado pela Reclamada - R$ 

240,29 (duzentos e quarenta reais e vinte e nove centavos)/ contrato 

0280172865 - e CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Fixo, ainda, o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

correspondente ao valor pleiteado a título de danos morais Sem custas e 

honorários. À consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

Arquive-se sem necessidade de intimar a parte Autora ou a parte 

Requerida. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos. 

Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta do(a) 

zeloso(a) Juiz(a) Leigo(a), e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente 

no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, 

no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, 

bem ainda ao pagamento de honorários em caso de sentença 

desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do ônus da 

prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das 

grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da 

prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora 

virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores serviços contar com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas - e como sempre -, é a sociedade, o 

cidadão. Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela 

do Poder Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale 

dizer, a parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de 

produtos ou serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver 

inadimplente com o nome inserido no cadastro de maus pagadores, 

ingressa com ação perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal 

relação jurídica com os correspondentes pedidos de declaração de 

indébito e condenação por danos morais. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e da Fazenda Pública da Comarca 

de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano moral” 

funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

três números celulares foram identificados em grupos de ambas as 

cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada 

por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, (65) 

99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO e (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE: Com estas evidências e a 

própria organização das tarefas e atividades, com agentes atuando em 

todo o Estado de Mato Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual 

associação criminosa, na forma do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, 

§ 1º, e seguintes da Lei 12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. 

Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de 

cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Art. 1o Esta Lei define organização 

criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da 

prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser 

aplicado. § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 

(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta 

ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 

anos, ou que sejam de caráter transnacional.” Além dos delitos já 
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mencionados, em muitos casos observa-se que a parte autora é induzida 

a erro mediante meio fraudulento para que terceiros obtenham vantagem 

ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: 

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente 

recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de 

clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. II.2 - Das preliminares As preliminares arguidas pela parte ré 

restam prejudicadas com o exame do mérito, como se verá. II.3 - Do mérito 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que esta (parte 

ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é sua cliente, notadamente 

porque efetuou o pagamento de inúmeras faturas de consumo do ano de 

2017 como demonstram as reproduções eletrônicas das telas sistêmicas 

da empresa demandada, na autorização do art. 225 do Código Civil, além 

de diversas faturas de cobrança contendo a discriminação da utilização 

dos serviços desde o ano de 2016, a corroborar a habilitação da linha 

telefônica (66) 9 9957-2633 em 04/06/2016 no Plano Vivo Controle 1GB - 

25min: “Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os 

registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções 

mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena 

destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” Daí porque desnecessária a exibição de eventual contrato, 

máxime se considerar a possibilidade de contratação eletrônica ou remota, 

inclusive com autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, 

da Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora 

deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o 

Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à 

oferta, juntamente com login e senha necessários a acesso ao espaço 

reservado ao Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for 

o caso. § 1º Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações 

se dê por meio do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao 

Consumidor, por mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, 

os documentos mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias 

telefônicas são constantemente fiscalizadas pela respectiva agência 

reguladora, que possui livre acesso a todas as suas operações, na 

autorização do art. 10, incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da 

Anatel: “Art. 10. Além das outras obrigações decorrentes da 

regulamentação editada pela Anatel e aplicáveis a serviços de 

telecomunicações e, especialmente, ao SMP, constituem deveres da 

prestadora: VI - permitir, aos agentes de fiscalização da Anatel, livre 

acesso, em qualquer época, às obras, às instalações e aos equipamentos 

relacionados à prestação do SMP, bem como aos seus registros 

contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, à disposição da Anatel e 

demais interessados, os documentos de natureza fiscal, os quais 

englobam os dados das ligações efetuadas e recebidas, data, horário de 

duração e valor da chamada, bem como os dados cadastrais do 

assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o 

que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 29/08/1991, c/c art. 19 

da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” De outro lado, vê-se que a presente 

demanda se enquadra justamente na hipótese delineada no item “II.3 - Da 

indústria do dano moral”. Primeiro porque da ata de audiência de Num. 

10772997 - Pág. 1 a parte autora assim se manifestou: “A parte 

promovente alegou ter contratado advogado via Whatsapp, sendo que 

participa de um grupo nessa rede social, através do qual teve contato 

Patrícia de tal, a qual mencionou no grupo que trabalhava nessa linha 

advocatícia, quando passaram a se tratar no particular. A promovente 

afirma que recebeu toda a documentação por email, assinou e devolveu. O 

escritório de advocacia seria em Cuiabá-MT. Nunca conversou com o 

advogado, seja pessoalmente ou por telefone. Todas as tratativas foram 

por intermédia dessa Patrícia de tal, que nem lhe declinou o nome 

completo. Ficou sabendo dessa audiência porque dita Patrícia lhe 

telefonou avisando. Ela apenas lhe disse que apareceria alguém 

representando a vivo. Nada mencionou a respeito de advogado 

comparecer. Quanto à proposta da Promovida Vivo, considerando sua 

pretensão, que mantém, não a aceita, pois não abre mão da reparação 

pretendida, já que lhe foi dito por Patrícia de tal, que não era para aceitar 

qualquer tipo de proposta, voltando a falar com ela assim que encerrasse 

a audiência.” (sic). Segundo porque o advogado Dr. Licinio Vieira de 

Almeida Júnior atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na 

Rua Custódio de Mello, nº 295, Bairro Verdão, além de seu telefone 

possuir DDD daquela localidade (65) 9 9287-4402 e (65) 9 9612-2587. 

Terceiro porque o referido advogado tem centenas de ações tramitando 

tanto na Comarca de Nova Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, 

todas contendo petições iniciais absolutamente idênticas, por exceção 

obviamente dos dados pessoais da parte autora e do respectivo débito 

objurgado. Quarto porque a procuração acostada consta ter sido 

subscrita na Cidade de Cuiabá, sem reconhecimento de firma, o que, como 

visto, não ocorreu, uma vez que conforme as declarações da própria 

parte autora prestadas em audiência, ela recebeu, assinou e devolveu 

toda a documentação por mensagem eletrônica, não se deslocando de 

Colíder para Cuiabá, mormente porque desconhece o advogado. Quinto 

porque o advogado Dr. Licinio Vieira de Almeida Júnior sequer 

compareceu à audiência de conciliação. Sexto porque houve a propositura 

direta da presente ação judicial sem qualquer prévia resolução 

administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a eventual 

inversão do ônus da prova nos termos da legislação consumerista, 

certamente a parte reclamante teria colacionado um mínimo de lastro 

probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a 

verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso vertente, 

haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por meios 

administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, 

existente na Comarca de Colíder. Sétimo porque acostados os extratos de 

pagamento de faturas pela parte autora perante a parte ré aliado ao 

depoimento da parte autora, que foi objeto de ofício à OAB/MT por suposta 

captação de cliente, aquela sequer impugnou a contestação. Oitavo 

porque no Ofício Circular nº 1098/2018-CGJ/DJA - Protocolo nº 

0086590-41.2016.8.11.0000, de 04/04/2018, a Corregedoria-Geral da 

Justiça noticiou o fato de o advogado Dr. Licinio Vieira de Almeida Júnior 

deter nada mais nada menos que 653 processos somente contra a 

Telefônica Brasil S.A. distribuídos de 01/2015 a 05/2017 perante esta 

Corte de Justiça, detendo ele os seguintes registros perante a OAB/MT nº 

16.625/O-MT, OAB/AC nº 4.564-AC, OAB/MS nº 18.606/A e OAB/RO nº 

7.709. Portanto, comprovada documentalmente pela parte demandada a 

existência da dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora 

na forma estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a 

inscrição nos cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva 

ensejadora do dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que 

inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a 

parte ré, notadamente pela fundamentação da petição inicial de Num. 

10021459 - Pág. 3: “(...) O reclamante sabendo que cumpriu com todas as 

suas obrigações perante as empresas que possuía ou possuí crédito, e 

também sabendo que em nenhum momento recebeu qualquer tipo de 

notificação de comunicação sobre alguma inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, compareceu até um determinado comércio 

no centro da cidade, a fim de abrir um cadastro para poder efetuar 

compras a prazo e a crediário.”, bem como do pedido do item 4: “4. A 

anulação do negócio jurídico e declarando inexigível a dívida cobrada pela 

Ré, cancelando o contrato e todos os débitos.”, o que, como visto, não 

condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa 

prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, atribuída em quarenta salários mínimos, 

ou seja, em R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais), 

considerada a condição pessoal da parte autora e a gravidade da 

conduta. E tal multa deve ser arcada igualmente pelo advogado, não sendo 

justo e razoável que apenas a parte autora arque com tal condenação, na 

autorização do art. 81, § 1º, do NCPC: “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 
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corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicadas 

as arguições preliminares; b) CONDENO a parte autora e seu advogado, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em quarenta salários 

mínimos, R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais), o que 

perfaz o montante de R$ 3.816,00 (três mil, oitocentos e dezesseis reais), 

bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as 

despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo 

único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso 

III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de 

execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo 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 e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de 

fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma 

atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa 

previsão do art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, 

“caput” e § 1º, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem 

prejuízo da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, 

também do NCPC: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o 

vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de 

litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as 

custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento 

e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, 

do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão 

contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 

81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os 

litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu 

respectivo interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 

100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na 

contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

470. No procedimento em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a 

parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação e na réplica 

ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por 

meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo 

único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa.” “Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis serão calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, 

devidas nas seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de 

má-fé, no processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no 

original). “ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” “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 (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.906/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da 

presente decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; 

c) Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, do art. 317, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 12 de julho de 

2018.
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001014-02.2017.8.11.0009. REQUERENTE: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Mérito 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 Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Segundo noticia a parte 

Reclamante, é cliente da reclaamda e honrou com todos os seus 

compromissos, contudo a reclamada passou a cobrar o mês de 05/2017, 

contudo a fatura do mês já havia sdo quitada e constando até mesmo sua 

quitação no site da reclamada, contudo tanto em contato por e-mail quanto 

em quando ligava a TV aparecia cobrança e aviso qde que se não fosse 

efetuado o pagamento seria realizada a suspensão dos serviço. A 

despeito das alegações esposadas na peça defensiva acerca da 

existência de obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, 

que pudesse legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter 

a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, 
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tal assertiva. Além a reclaamda aduz que o reclamante não possui nenhum 

débito e que se encontra em dias e com os serviços sendo fornecidos 

normalmente, acota aúdio do autor onde este afirma que os serviços 

sempre estiveram normalizados, falhando somente um canal que não é 

fornecido na região, provado que os serviços não foram interrompido, 

sendo que o aúdio não foi impugnado é prova a ser considerada. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante das provas apresentadas é inconteste que a 

reclamada estava realizando cobrança de valores já quitados, e a mesma 

afirma quitação dos memso, contudo seus canais de atendimento 

continuavam a cobrar o reclamante. Portanto, não trouxe a ré prova que 

evidenciasse a legitimidade da dívida, ao contrário trouxe provas de que 

ão possuía legitimidade para cobrá-la, ônus da qual lhe competia, nos 

termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a declaração de 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por outro lado, entendo que 

a alegação do consumidor de que teria sofrido abalos morais em razão de 

meras cobranças não se traduz em hipótese, por si só, capaz de gerar o 

dever de indenizar. Nesse panorama, a mera cobrança indevida, e 

tentativa de negociação extrajudicial de débito, em que pese causar 

compreensível incômodo ao consumidor, não pode ser considerada como 

capaz de gerar abalos morais indenizáveis, já que não ultrapassa a 

subjetividade da parte Reclamante, notadamente porque as cobranças 

indevidas não tiveram a capacidade de prejudicar o crédito da parte 

autora, porquanto não há a comprovação da inscrição do seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Ocorre que somente 

se pode reputar passível de indenização por danos morais aqueles fatos 

que extrapolem os limites da razoabilidade, pois “...só deve ser reputado 

como dano moral à dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústias 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 

transito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais 

triviais aborrecimentos” (Filho, Sérgio Cavalieri. Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 99). De tanto, resulta 

que o pedido de indenização por danos morais não se sustenta, pois que, 

para o acolhimento da pretensão indenizatória por ato ilícito, necessário 

que se comprove a ocorrência de uma ação, de um resultado danoso e 

que, entre esses episódios, haja um nexo de causalidade, o que inocorreu 

na espécie. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência de 

qualquer débito referente ao mês de 05/2017, condenando a reclamada a 

se abster de negativar o nome do requerente por débito referente a este 

mês. Sem custas e honorários. À consideração da(o) Excelentíssima(o) 

Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, Arquive-se sem necessidade de intimar a parte 

Autora ou a parte Requerida. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-66.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON SONA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

PLL ASSISTENCIA TECNICA EM CELULARES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000085-66.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ALISSON SONA CABRAL 

REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., PLL ASSISTENCIA 

TECNICA EM CELULARES EIRELI - ME Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. Preliminares. Da Ilegitimidade passiva das 

reclamadas Em se tratando de dano decorrente de vício do produto ou do 

serviço, a responsabilidade é de todos os que participam da cadeia de 

produção-circulação (fabricante, prestador de seviços, etc.) (art. 3º, 

caput, CDC), solidariamente (arts. 18 e 20, CDC). Desta forma, rejeito a 

preliminar. Mérito. Noticia a parte autora que adquiriu na loja da Reclamada, 

um celular Samsung Modelo 0G 32 G SMAR DOUR PPB/P1107/04, com 

seguro, o qual apresentou defeitos logo após a compra, que o encaminhou 

à assistência técnica, mas até a presente data não obteve êxito em seu 

conserto, pois que o mesmo voltou da assitência técnica com os memsos 

defeitos, com avarias materiais e veio com carregador não original. Assim, 

requer a devolução do valor pago e indenização por danos morais. A 

presente reclamação vem embasada nas disposições ínsitas da Lei n.º 

8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da 

responsabilidade que responde o fornecedor, fabricante e prestador de 

serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação de 

danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos e 

serviços. Ademais, há que se esclarecer que as disposições previstas no 

Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao 

presente caso, uma vez que a relação jurídica entabulada entre as partes 

é de consumo, decorrente da responsabilidade solidária pelo fornecimento 

de produto. Acrescento, ainda, que nos termos do art. 7º, parágrafo 

único, do CDC: tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo. Isto quer dizer que fornecedor, vendedor, como agentes 

diretamente envolvidos na distribuição do produto, são co-responsáveis 

pelos danos eventualmente causados ao consumidor, por defeito de 

fabricação, funcionamento etc. O Código de Defesa do Consumidor dispõe 

o seguinte acerca do prazo para que o vício apresentado pelo produto 

seja sanado: “Art. 18 (…) § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo 

de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; II – a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III – 

o abatimento proporcional do preço.” Além, em se tratando de vício 

redibitóro ou oculto, conforme dispõe o CDC no artigo 26, §3º, possui 

prazo decadencial com contagem iniciada a partir da ata em que o defeito 

for evidenciado, ainda que haja garantia contratual diversa, tendo assim o 

consumidor o prazo de 90 dias a partir da ciência do vídio oculto para 

buscar assistência técnica. Na distribuição do ônus da prova, como no 

caso dos autos, compete à parte autora demonstrar o direito que lhe 

assiste ou início de prova compatível com o seu pedido e ao requerido 

comprovar a inexistência, modificação ou extinção do direito pleiteado pelo 

autor, nos termos do art. 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 

Todavia, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, coloca a inversão do ônus da 

prova à disposição do consumidor, como meio para facilitar a sua defesa. 

A inversão da prova, entretanto, não atribui presunção absoluta às 

afirmações da parte autora, razão pela qual todas as informações devem 

ser consideradas. Neste norte, cumpre referir primeiramente que o autor 

conseguiu demonstrarn que tentou encaminhar o aparelho em questão 

para conserto diversas vezes contudo não efetuaram o conserto voltando 

o aparelho a evidenciar mesmos defeitos e voltando com avariais 

externas. Assim, não há se olvidar o dever do fornecedor/fabricante de 

substituição/reparo do defeito no prazo de 30 (trinta) dias e, não satisfeita 

a obrigação, a troca do produto torna-se imperativa. Contudo, no caso dos 

autos latente a situação do não cumprimento da obrigação primária no 

prazo determinado pela lei. Mais no caso em questão como se trata de 

vício oculto tem o consumidor o prazo de 90 dias para buscar assistência 

após a ciência, o que com presteza foi realizado pela parte reclamante, 

contudo sem obter êxito. Em relação ao dano moral, destarte, tenho que a 

situação vivenciada pela parte Autora que ficou todo esse período sem 

poder dispor do aparelho adquirido, causou-lhe desconforto e aflição, 

sendo certo, ainda, que o transtorno, o constrangimento e a frustração 

causados ao mesmo, podem ser tidos como dano moral passível de 
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indenização, principalmente diante da inércia da Reclamada, que agem em 

total desrespeito, fazendo com que o Reclamante não tenha sequer o seu 

direito de consumidor respeitado diante de tal situação. Tais práticas, 

como dito, devem ser coibidas para evitar que o consumidor que honra 

com suas obrigações se encontre frustrado nas suas expectativas. 

Mormente, no que tange a reparação por danos materiais, seja a 

restituição do valor pago pelo produto defeituoso vinculado à devolução 

do aparelho defeituoso à reclamada, da mesma forma, entendo devido, 

porquanto decorrente da própria exegese do artigo 18, §1º, II do CDC. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, o fim de condenar as reclamadas solidariamente para: a) Restituir à 

parte autora o valor de R$ 3.799,00 (três mil setecentos e noventa e nove 

reais), a título de danos materiais, valor este que deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m., 

contados da citação; e, b) Ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir 

desta data (súmula 362 do STJ). Após o trânsito em julgado, determino que 

a parte Reclamante coloque a disposição da Reclamada o produto 

defeituoso e os acessórios que eventualmente ainda estejam em sua 

posse para não configurar enriquecimento ilícito, devendo, ser 

convencionado entre as partes tempo e modo para tanto. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto a homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-50.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LA MORENA TAMANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000972-50.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ANTONIO DE LA MORENA 

TAMANINI REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A, LOJAS RENNER S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e materiais. 

Afirma a parte requerente que seu nome foi negativado pelas reclamadas 

indevidamente e que foi vítima de fraude sendo que nunca contratou os 

serviços das reclamadas. No entanto, verifica-se que nos processos 

8010308-90.2016.8.11.0009 e 8010307-08.2016.8.11.0009 – em 

tramitação nesta mesma comarca, os quais já possuem sentença de 

mérito – identifica-se as mesmas partes e a mesma causa de pedir, objeto 

e mesmo pedido, mesmo patrono, sendo a única diferença que agora 

requer lucros cessantes, contudo neas duas ações foi concedido o dano 

moral em relação à ação ilícita das reclamadas, sendo que o fato de não 

aprovação de trasação comercial já ter acontecido quando da propositura 

das duas ações aima citadas, por tanto matéria já julgada. Desta feita, haja 

vista a existência da coisa julgada em relação à lide objeto da presente 

demanda, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe, devendo o requerente comunicar nos próprios autos se houve 

qualquer descumprimento do acordo realizado. Ante o exposto e por tudo 

que dos autos consta, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo 

Civil, OPINO PELA EXTINÇÃO do feito, sem resolução do mérito, haja vista 

a existência de coisa julgada sobre a lide objeto da presente demanda. 

Sem custas e honorários. À consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) 

de Direito para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, Arquive-se sem necessidade de intimar a parte Autora ou a 

parte Requerida. 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

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 52/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MARCELO SOUSA MELO BENTO DE 

RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO a informação prestada no CIA n. 

0716865-09.2018.8.11.0046, movimento de número 15.

RESOLVE:

 RETIFICAR a Portaria n. 51/2018-CA de modo que onde se lê:

DESIGNAR a servidora NUBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, matrícula nº 

34937, Técnica Judiciária, para o exercício da função de Gestora 

Judiciária do Juizado Especial desta Comarca, em substituição a titular 

Lucieni Rezende Garcia Bortes, no período de 26 de junho de 2018 a 05 

de agosto de 2018.

Leia-se:

DESIGNAR a servidora NUBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, matrícula nº 

34937, Técnica Judiciária, para o exercício da função de Gestora 

Judiciária Substituta do Juizado Especial desta Comarca, em substituição a 

titular Lucieni Rezende Garcia Bortes, no período de 26 de junho de 2018 a 

05 de agosto de 2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 11 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79370 Nr: 2932-15.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, JOÃO 

BATISTA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEANDRO VACARI, MARIA DE LURDES 

GIACOMIN VACARI, CORIOLANDO NOGUEIRA FRANCO, ALZIRA RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO G. JOUAN JR. - OAB:10369/MT, 

ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998/O

 ....Ressalto que está havendo a obediência não apenas do dispositivo dos 

acórdãos proferidos, mas também da fundamentação, não havendo de se 

falar EM MOMENTO ALGUM em ofensa a coisa julgada.Saliento ao 

embargante que este magistrado tem pleno conhecimento da diferença de 

fundamentação e de dispositivo de sentença, não necessitando de uma 

"lição acadêmica". Quando da citação de trechos dos embargos de 

declaração n. 76039/2017 na decisão embargada ou mesmo na presente 

decisão, não há desconhecimento de que os citados foram 

rejeitados.Alias foram rejeitados em virtude do Relator não visualizar 
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omissão na decisão embargada, mas em razão de tratar-se de matéria já 

decidida.Ora não tem logica o processo ser extinto em razão da não 

alteração do valor da causa e respectivo recolhimento, e os honorários 

serem arbitrados sob o valor que NÃO FOI ALTERADO.Assim sendo, por 

não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civ i l ,  NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 863-10.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAPORÉ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORDINHÃO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, 

de pleno direito, o título executivo judicial, consistente, nos termos 

constantes da petição inicial, bem como condenando o requerido ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor de condenação, devendo os valores ser 

corrigidos monetariamente.P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.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.: 38820 Nr: 3518-91.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEMAR JOSE DE ALMIRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT

 Vistos. (...) Decido. 1 – Primeiramente, não cabe mais manifestação 

acerca da compensação, uma vez que decisão a decisão de fls. 281-v 

deferiu o pedido da exequente. Saliento que o exequente não recorreu da 

aludida decisão, estando, portanto, preclusa. 2 – Homologo os cálculos 

apresentados pelo banco às fls. 283-v, tendo em vista que não impugnado 

de forma circunstanciada pelo exequente. 3 – Considerando a 

compensação dos valores, com fundamento no artigo 368 do Código Civil, 

verifica-se que o cumprimento de sentença interposto por Ribemar José 

Almirante deve ser extinto nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC. O 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita; Tendo em 

vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e declaro 

extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Ressalto que o banco poderá entrar com ação especifica 

para cobrar eventuais valores devidos pela parte exequente. Expeça-se 

mandado de liberação dos valores caucionados às fls. 277-v e de 

eventuais valores depositados em sede de antecipação de tutela, em 

favor do banco executado. 4 – Considerando que os presentes autos 

subsistem apenas em relação ao cumprimento de sentença dos 

honorários advocatícios às fls. 209/211, intime-se KÁTIA COSTA 

TEODORO para que acoste o valor atualizado aos autos. Após, intime-se o 

banco exequente, por meio de seu Patrono, via DJE para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais. 5 – Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23526 Nr: 524-32.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA NEGRI CADORE, JOSÉ ODIL DA 

SILVA, IRONES GIUSSANI, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Intimem-se os executados acerca dos cálculos acostados pelo banco 

exequente, para manifestarem-se no prazo de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30533 Nr: 1228-74.2009.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDINELSON HONORATO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA, IPC - INSTITUTO DE PERÍCIAS 

CIENTÍFICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Desta feita, após a apresentação da proposta, intime-se a 

Fazenda Pública Estadual para que se manifeste, caso queira, com 

relação ao valor dos honorários periciais. 5 – O respectivo laudo deverá 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data designada 

para inicio da pericia. 6 – Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, bem como para no mesmo 

prazo apresentarem memoriais finais, observando na espécie a intimação 

das partes se dará mediante publicação no DJE. 7 – Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12847 Nr: 915-89.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA, BJD 

DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA, BAYER CROPSCIENCE LTDA, ELIANA 

DA COSTA, JOACIR JOLANDO NEVES, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA 

ELIZABETH DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, ALEXANDRE CHAVES BARCELOS - OAB:RS/31.602, 

ANTONIO JOSÉ LOREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - OAB:SP/27.824, 

CELSO CINTRA MORI - OAB:23639/SP, ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, FLÁVIO LEMOS BELLIBONI - OAB:SP/88.210, GUSTAVO 

PENTEADO SIQUEIRA - OAB:174755/SP, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658, JOÃO 

PAULO TRANCOSO TANNOUS - OAB:215799/SP, JOSÉ MARTINS 

PINHEIRO NETO - OAB:SP/3224, JÚLIO CÉSAR BUENO - 

OAB:SP/116.667, LAURA BEATRIZ S. MORGANTI - OAB:SP/189.829, 

MARCELO ANTONIO MURIEL - OAB:SP/70.574, MARCELO AVANCINI 

NETO - OAB:SP/70574, MAURO J. G. ARRUDA - OAB:SP/50.468, 

MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL - OAB:131209/SP, PAULO INACIO 

HELENA LESSA - OAB:6571/MT, PEDRO PAULO BARRADAS BARATA - 

OAB:221727/SP, RENATO J. CURY - OAB:SP/154351, RODRIGO 

PERSONE PRESTES DE CAMARGO - OAB:163667/SP, Rose Mirian 

Pelacani - OAB:4209-A, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370/SP, 

VIVIANA DE CASATILHO BARBOSA - OAB:SP/158.045, WERNER GRAU 

NETO - OAB:120564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 8º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente na pessoa da Dra. 

Eliana da Costa a comprovar, no prazo de 05 dias, a distribuição da carta 

precatória no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37830 Nr: 2528-03.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO JOBATA PEDRO TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 Vistos.

Trata-se de ação penal em que houve a desclassificação para a conduta 

tipificado no artigo 12, caput, da Lei Federal n. 10.826/2003.

Concedida a suspensão condicional do processo ao denunciado pelo 

prazo de 02 anos, tendo como uma das condições impostas, o 

comparecimento mensal em juízo e pagamento de prestação pecuniária, 

conforme consta às fls. 109/110.

Entretanto, verifica-se que o acusado não compareceu em juízo para 

informar e justificar suas atividades (fls. 126).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela designação de 

audiência de justificação.

Defiro o pedido do Ministério Público e designo para o dia 25 de setembro 

de 2018 às 13h30min a audiência para justificação do não cumprimento da 

medida.

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.

 Intime-se o denunciado para que compareça acompanhado do seu 

advogado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 07 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Réu a ser intimado:

 MAURO JOBATA PEDRO TURRA, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado a Rua Marechal Cândido Rondon, n. 213, bairro Renascer, na 

cidade de Campos de Júlio/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT;

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98158 Nr: 27-66.2017.811.0046

 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: MARINALVA BATISTA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que não houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

pretendido.Custas processuais e honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa por conta da parte autora. Ressalto que tal condenação 

fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75680 Nr: 1450-32.2015.811.0046

 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: SILVIO APARECIDO LOURENÇO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social ao 

pagamento do benefício auxílio doença, pelo período de seis meses e 

CONDENO A PARTE AUTORA a realizar a devolução do valor recebido 

indevidamente (período de 07/2015 a 07/2017), julgando extinta a ação, 

com resolução de mérito.Ressalto que não há de se falar em pagamento 

de retroativo, pelas razões já expostas.Considerando que o INSS 

sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valor a ser restituído).Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais.”Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98730 Nr: 350-71.2017.811.0046

 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: BRENDA NEVES ROSA, LEIDIANE NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, intime-se a assistente social do juízo para que 

realize novo estudo socioecômico com a requerente e seu grupo familiar.

Após juntada do citado, intimem-se as partes para apresentação de 

alegações finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106959 Nr: 4041-93.2017.811.0046

 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: ELZA DE BRITO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo procedente em todos os seus termos a presente ação, 

extinguindo o feito na forma do art. 487, I do CPC, com julgamento de 

mérito, para o fim de determinar que o INSS proceda a pensão por morte, 

nos seguintes termos:a)o nome da segurada: Wilson Nogueira;b)nome da 

beneficiária: Eva de Brito Nogueira;c)o benefício concedido: pensão por 

morte, inclusive com o abono anual – 13º salário;d)a data de início do 

benefício – DIB: 12/06/2017;e)data do início do pagamento: 30 dias da data 

da intimação da sentença, vez que deferida neste ato a antecipação de 

tutela.Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e 

diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já 

enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o 

fim de determinar o estabelecimento da pensão por morte, nos termos já 

expressos no dispositivo da sentença, em 30 dias. Condeno o INSS a 

pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as 

parcelas atrasadas, desde a data do ajuizamento da ação, aplicando-se 

para a atualização da condenação os critérios de pagamento de juros 

moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e 

alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais 

atualizada por ocasião da execução do julgado.Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Em atenção ao artigo 

496, § 3º, I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba 

as prestações vincendas.Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Cumpra-se, expedindo o necessário.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34799 Nr: 2983-02.2010.811.0046

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: COVESUL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA, 

NERY DELAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI SALAPATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40105 Nr: 1122-10.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDILSON PEREIRA NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66328 Nr: 70-08.2014.811.0046

 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: DEJANIRA MEINHART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40188 Nr: 1203-56.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECIMAR PAULO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70106 Nr: 3073-68.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUCAS CARNEIRO, ERASMO 

CHAVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 Vistos.

Trata-se de ação penal em que EMERSON LUCAS CARNEIRO e ERASMO 

CHAVES CARDOSO foram condenados como incurso no artigo 14 da Lei 

n. 10.826/03.

Consta pedido de restituição de coisa apreendida Emerson Lucas Carneiro 

da Espingarda marca CBC, registro n. 341442.

Parecer ministerial de fls. 268 em que é contrario à devolução da arma de 

fogo, tendo em vista que o efeito automática da sentença condenatória é o 

perdimento do instrumento do crime.

Decido.

Dispõe o artigo 91 do Código Penal, in verbis:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

 (...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de 

terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo 

fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL EM OUTROS PROCESSOS - PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO - INDEFERIMENTO - VEÍCULO UTILIZADO COMO 

INSTRUMENTO DO CRIME - PROVEITO AUFERIDO COM O TRÁFICO DE 

DROGAS - PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO - EFEITO AUTOMÁTICO DA 

CONDENAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 243 , PARÁGRAFO ÚNICO , 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 91 , II , B, DO CÓDIGO PENAL - 

RECURSO IMPROVIDO. A perda dos instrumentos e produtos do crime, em 

favor da União, é efeito automático da condenação (art. 91 , II , do Código 

Penal e 243 , parágrafo único , da CF ), não sendo imprescindível sua 

expressa declaração na sentença condenatória. (TJ-MS - Apelação 

Criminal em Outros Processos ACR 18371 MS 2005.018371-8 (TJ-MS) 

Data de publicação: 16/02/2006)

Considerando que os efeitos do artigo 91 do Código Penal são 

automáticos, indefiro o pedido de restituição da espingarda.

Após o transito em julgado, autos conclusos para deliberação acerca da 

destinação da Espingarda marca CBC, registro n. 341442.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34799 Nr: 2983-02.2010.811.0046

 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: COVESUL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA, 

NERY DELAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI SALAPATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 Vistos em correição.Trata-se de Ação Incidental de Apreensão e 

Depósito ajuizado por COVESUL – Comércio de Veículos Sudoeste Ltda 

em desfavor de Sadi Salapata, em que a parte autora requer a busca e 

apreensão do veículo GM/S10 Executive 2.8 4X4, ano 2004/2005, chassi 

9BG138KC05C415637.A parte autora atribuiu a causa o valor de R$ 

10.000,00.(...)devidamente homologado por este Juízo.Decido. Tendo em 

vista que o feito principal já se encontra extinto, é evidente a perda 

superveniente do objeto da presente demanda.Isto posto, ante a perda do 

objeto declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.”Autos ao contador judicial para que realize novo calculo das custas 

judiciais.Custas processuais pela parte autora.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34799 Nr: 2983-02.2010.811.0046

 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: COVESUL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA, 

NERY DELAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI SALAPATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida não apresentou as 

contrarrazões no prazo legal, 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100121 Nr: 923-12.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA RIBEIRO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos na ref: 20, tendo sido a 

penhora via RENAJUD inexitosa, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, indicar 

outros bens passíveis de constrição ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72460 Nr: 123-52.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fibraplac Painéis de Madeira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CASTILHO & CIA. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RIBEIRO PEZZI - 

OAB:90831, LEANDRO VILLELA CEZIMBRA - OAB:65.931/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUCIO SILVA DA 

ROCHA - OAB:76272, JULIANO CEZIMBRA MELGAREJO - OAB:62745, 

PRISCILA FERNANDEZ ALCANTARA VIEIRA - OAB:93732

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos na ref: 45, tendo sido a 

penhora via sistema RENAJUD inexitosa, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, indicar 

outros bens passíveis de constrição ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91522 Nr: 2770-83.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JUNIOR SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 VISTOS, ETC.

Considerando que o recuperando não vem cumprindo as obrigações 

impostas na audiência de ref. 23, designo audiência de justificação para o 

dia 09 de agosto de 2018, às 17h30min.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74296 Nr: 868-32.2015.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN, 

MATHEUS MATTANA SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, NINO 

OSORIO ROLIM MACHADO, IVETE QUIRINO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 64, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenham ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, 

não tendo as partes interposto recurso, seja certificado o trânsito em 

julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76587 Nr: 1827-03.2015.811.0046

 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: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MENDES, JANICE LOFF BARLETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA OLIVEIRA COSTA - 

OAB:3445, MÁRIO CESAR TORRES MENDES - OAB:2.305/RO

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 54, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para que tenham 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, sem a 

interposição de recurso, seja certificado o trânsito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85908 Nr: 837-75.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI STASIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Regina Okubara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos, etc.

Considerando a contestação apresentada nos autos e a peça 

apresentada pelo "Parquet" de ref. 35, DEVOLVO o prazo para defesa do 

requerido.

Cumpra-se.

Comodoro – MT, 05 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85908 Nr: 837-75.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI STASIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Regina Okubara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT
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 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na ref: 39, o qual 

devolveu o prazo para a defesa do requerido, tendo em vista a peça 

apresentada pelo Ministério Público na ref: 35, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte requerida para, no prazo legal, 

manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91829 Nr: 2878-15.2016.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ELOY CROCETTA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 25, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, 

não tendo as partes interposto recurso, seja certificado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94214 Nr: 3974-65.2016.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEKSON DOS SANTOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 34, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, 

não tendo as partes interposto recurso, seja certificado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73443 Nr: 485-54.2015.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPÉ, CHRISTINE 

DITCHFIELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME, ALMIR 

CARNEIRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FELIPE MARIANO - 

OAB:65667/PR, JULIÃO DE FREITAS - OAB:530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/O/MT, FELIX LOPES FERNANDES - OAB:10420/MS

 Tendo em vista os embargos de delcaração interposto nos autos na ref: 

105, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

embargada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 86985 Nr: 1217-98.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARIMATÉIA ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, THAIANE BLANCHI BENITES - 

OAB:23580/O, VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 Vistos etc.

Proceda a Secretaria o devido andamento ao feito, constando a remessa 

dos autos à Segunda Instância.

Com o retorno do feito, volte-me, IMEDIATAMENTE, conclusos.

Às providências.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000785-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. F. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE KLEIR DE AMORIM OAB - 015.606.881-81 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que em cumprimento a 

Carta Precatória de N. 1000785-05.2018.8.11.0010, que tem como parte 

requerente Jailson Severino de lima, que dirigi-me ao endereço 

mencionado, e sendo ali não logrei o exito em proceder a Intimação do 

requerente Jailson Severino de Lima, em razão de não encontra-lo, sendo 

que fui informado pela senhora Luiza, dizer que o mesmo encontra-se 

trabalhando no Estado do Para-PA, sem data de retorno. JACIARA/MT, 11 

de julho de 2018. JOZIAS MELO DE ALMEIDA Oficial de Justiça 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 Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93730 Nr: 3192-35.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPD, LWPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

apresentado pelas partes à Ref. 52.Em consequência, nos termos do art. 

922 do CPC, SUSPENDO o processo até o cumprimento integral das 

obrigações, devendo permanecer ARQUIVADO provisoriamente, sem 

baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-o do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.Findo 

o prazo de cumprimento das obrigações, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar.Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, tornem os autos conclusos para extinção – no caso de 

não manifestação da exequente, advirto que o silêncio implicará em 

reconhecimento do cumprimento das obrigações contraídas pelo 

executado. Por outro lado, REVOGO a prisão civil do executado, e 

determino a expedição do competente Alvará de Soltura, devendo o 

executado FRANCISCO FILHO ALVES, brasileiro, portador do RG nº 

2333398-7 e CPF nº 043.992.861-30, nascido aos 15/02/1991 em Porto 

Alegre do Norte/MT, filho de Francisco Alves e Almerice Lopes do 

Nascimento, residente e domiciliado na Avenida Ulisses Guimarães, 516-N, 

bairro Módulo 5, Juína/MT, colocando-se o executado em liberdade, salvo 

se por outro motivo estiver preso.Ciência à DPE e ao 

MPE.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às Providências.Jaciara/MT, 11 de julho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104124 Nr: 8251-04.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES BENS LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

- EPP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante do não pagamento da diligência pela parte interessadam, conforme 

certificado nos autos, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 11 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76446 Nr: 930-49.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:156187 SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O, FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O

 Vistos etc.

 Diante da decisão proferida em sede de AI pelo Tribunal ad quem, 

manifeste-se o autor, em termos de prosseguimento, no prazo de 15 

(quinze) dias..

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 11 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84173 Nr: 4240-63.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria do Carmo Alves - 

OAB:296.852 - SP, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - 

OAB:16678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam-se os autos com vista à 

exequente para, em 15 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 11 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55316 Nr: 3720-11.2013.811.0010

 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: ROSEILDO NUNES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103330 Nr: 7858-79.2017.811.0010

 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: TIAGO NELSON HENZ, KAROLINA FABIAN DA SILVA 

HENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA MARIA SCUR HENZ - 

OAB:10076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, sem maiores 

delongas, homologo o acordo atinente à guarda, visitas e alimentos, e julgo 

procedente o pedido inicial, com base no art. 487, Inciso I do CPC, para 

Decretar o Divórcio do casal, o que resulta na dissolução do vínculo 

matrimonial de Tiago Nelson Henz e Karolina Fabian da Silva Henz, com 

fundamento nos artigos. 226, § 6º, da Constituição da República e 35 da 

Lei nº 6515/77, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens.A requerente voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja, Karolina Fabian da Silva.Expeça-se o 

competente termo de guarda em favor da genitora.Após o trânsito em 

julgado, expeça-se o devido mandado de averbação e procedam-se as 

anotações e baixas legais, arquivando-se os autos independentemente de 

nova determinação. Publique. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara - MT, 11 

de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112036 Nr: 2140-67.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAV, LAV, DRAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE 

PESTANA - OAB:13758

 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 Justificativa e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110843 Nr: 1573-36.2018.811.0010

 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: WFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O, RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663

 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, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88377 Nr: 592-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88376 Nr: 591-56.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6862 Nr: 850-47.2000.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR PIOTTO, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER, 

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER, Flávia Beatriz Corrêa da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, MARIA DE LOURDES 

PINTO DOS SANTOS-ME, MARIA DE LOURDES PINTO DOS SANTOS, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA - OAB:5351-MT, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - OAB:2658, 

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de sentença proposto por LUIZ ROBERTO 

OBERSTEINER, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER E FLÁVIA 

BEATRIZ CORRÊA DA COSTA em face BANCO BRADESCO S/A E MARIA 

DE LOURDES PINTO DOS SANTOS - ME, devidamente qualificados.

Recebida à inicial, fls 33.

Às fls. 149 a parte exequente informou a quitação integral do débito pelo 

executado Banco Bradesco, salientou que a executada Maria de Lourdes 

Pinto dos Santos não possui bens passíveis de penhora e por não terem 

mais interesse em prosseguir com o feito pugnou pela extinção.

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Diante da quitação do débito objeto do presente cumprimento de sentença, 

a extinção do processo é medida que se impõe.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Custas remanescentes, se houver, pelos executados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 13250 Nr: 2107-05.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURÉLIO QUARANTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA SOUZA DA CRUZ - 

OAB:8398, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 Vistos etc.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 25.050,37 

(vinte e cinco mil e cinquenta reais e trinta e sete centavos) nas contas da 

parte executada: PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ nº 

01.383.744/0001-03.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, § 11 do CPC).Caso o valor bloqueado seja irrisório 

com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em 

vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a 

penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens 

encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução.Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo acima mencionado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Jaciara/MT, 09 de julho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20907 Nr: 2511-51.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUIZ SCHINOCA, SHIRLEY APARECIDA 

VERZA SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO JORGE SCHINOCA, MARICILDA 

APARECIDA SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.Custas remanescentes, se houver, pelos executados.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.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.: 53615 Nr: 2140-43.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ROBERTA BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:156187 SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, em fase de execução, 

proposta por CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de DANIELA 

ROBERTA BEZERRA DA SILVA, devidamente qualificados.

Com a inicial juntou documentos, fls. 05/39.

 Recebida a inicial às fls. 41/42.

Citado o réu por edital, fora nomeado curador especial em seu favor, o 

qual apresentou contestação por negativa geral, conforme fls. 34/36.

Às fls. 37/38 fora prolatada sentença de mérito, julgando procedente o 

pedido inicial.

Transitada em julgado a sentença, o requerente pugnou pelo cumprimento 

da sentença, fls.39/42.

Fora realizado buscas de bens em nome do executado, via sistemas 

BACENJUD e RENAJUD, tendo êxito apenas a busca realizada pela 

primeira vez via BACENJUD, fls.44/60.

Entre inúmeras buscas infrutíferas via Sistema Bacenjud, e a ausência de 

indicação de outros bens pela parte exequente, esta vem à fl. 96, pugnar 

pela desistência da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante da desistência do presente cumprimento de sentença, a extinção 

do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da ação e, por consequência julgo o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Custas remanescentes se houver, pela parte executada.

Ciência à DPE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 585 Nr: 472-96.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CABECEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945-OAB/MT

 Vistos etc.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 46.427,97 

(quarenta e seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e sete 

centavos) nas contas da parte executada: AUTO POSTO CABECEIRA 

LTDA, CNPJ n.º 00.182.581/0001-20.Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, 

manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, § 11 do 

CPC).Portanto, determino a intimação da exequente para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora em nome 

dos executados, bem como indicar veículos que possam ser restringidos 

via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as 

pesquisas necessárias junto ao DETRAN-NET. Ainda, não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique a parte 

exequente outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o 

prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 09 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes acerca da audiência designada para o dia 29/08/2018, às 14:00 

horas, nos autos da Carta Precatória n.º 2171-24.2017.811.0010 - cód. 

91588, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, 

conforme Of. N.º 273/2018, juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7763 Nr: 172-95.2001.811.0010

 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: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS LIQUIDO TRR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Monitória proposta por AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA. 

em face de TRANS LIQUIDO TRR LTDA., devidamente qualificados nos 

autos.

Com a inicial vieram os documentos, fls.03/39.

Recebida à inicial em fl.41.

O meirinho encontrou a empresa ré desativada no momento da citação, fls. 

46/46v.

O autor requereu o arquivamento sem baixa do processo, fls. 51.

 Intimada para dar regular prosseguimento ao feito, esta manteve-se 

inerte, fls.52/54.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Em análise aos autos, verifica-se a última manifestação da parte autor é 

datada de 21/06/2001, e após devidamente intimada, a mesma não 

demonstrou qualquer interesse na continuidade do presente feito.

Assim, tendo em vista que a parte autora não se manifesta nos autos há 

mais de 17 (dezessete) anos, verifica-se nítido, portanto, o abandono da 

causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Custas remanescentes, se houver, encontram-se prescritas, nos termos 

do artigo 355 da CNGC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 12 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9208 Nr: 1368-03.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL MORAES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:11.291/MT, RUI CASTRO DE FARIA - OAB:6142, TATYANE 

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 6.119,82 

(seis mil cento e dezenove reais e oitenta e dois centavos) nas contas da 

parte executada: SAMUEL MORAES DE REZENDE, CPF nº 

383.690.281-87.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 
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protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos (art. 16, III, Lei n.º 

6.830/80).Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente 

absorvido pelo pagamento das custas da execução.Ainda, não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, em relação à 

penhora dos bens que guarnecem a residência da executada, DEFIRO o 

pleito nos termos do artigo 831 e seguintes do Código de Processo 

Civil.Ademais, restando infrutífera a penhora dos bens da residência da 

executada, indique o exequente outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Jaciara/MT, 09 de julho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52360 Nr: 936-61.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAR, NBDRF, NRMDR, RDARS, RMR, TMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT, 

JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:14370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14370/O

 Vistos etc.

Em virtude da petição de fls. 157, defiro o prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias para juntada da guia de recolhimento do ITCD ou a respectiva 

declaração de isenção, a contar da data do protocolo do pedido.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Jaciara/MT, 11 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19188 Nr: 667-66.2006.811.0010

 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: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.Assim, com fundamento no Art. 487, inciso I, do 

NCPC, HOMOLOGO a partilha apresentada e últimas declarações, 

atribuindo àqueles nela contemplados os respectivos quinhões 

mencionados, ficando ressalvados eventuais direitos de terceiros.Com o 

trânsito em julgado desta sentença homologatória, lavre-se formal de 

partilha em favor dos cessionários Erasmo José Schineider, Edson Alves 

Brasileiro e Josiane Rocha de Carvalho, nos termos da Escritura Pública 

de Cessão de Direitos Hereditários de fls. 93/96 e consequente expedição 

de alvarás referentes aos bens por ele abrangidos (Art. 659, §2º, primeira 

parte, do NCPC).Paralelamente, intimem-se as fazendas públicas das 

esferas federal, estadual e municipal para fins de lançamento 

administrativo de eventuais impostos de transmissão ou tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária (Art. 659, 

§2º, segunda parte e Art. 662, §2º, ambos do NCPC).Oportunamente, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Às providências. 

Jaciara/MT, 11 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4898 Nr: 516-47.1999.811.0010

 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: CLAUDIA ROSA LOPES RIBEIRO PADILHA, BRUNA 

FERNANDA DE SANTANA LOPES, CLAUDIA SANTANA LOPES, MARIA 

APARECIDA DE SANTANA LOPES, EVA ROSA VIEIRA DOS SANTOS, 

JOÃO ROSA DE JESUS, LUCIANO TEODORO PATRÍCIO, DERALDINO DA 

SILVA VIEIRA, ANGELA MARIA DE LIMA SILVA VIEIRA, MIRALVINO DA 

SILVA VIEIRA, ELOÍSA ROSA VIEIRA PATRÍCIO, SIZALTINO DA SILVA 

VIEIRA, MARIA BEATRIZ RIBEIRO DE JESUS, EDILEUZA DA SILVA DOS 

SANTOS, EDIELUSA MARIA DA SILVA VIEIRA, LEANDRO DA SILVA 

VIEIRA, GERCIAN DA SILVA VIEIRA, CREONICE ROSA DE JESUS 

CARVALHO, DIEGO GABRIEL DE CARVALHO, EVANGELISTA DA SILVA 

VIEIRA, MARIA ALVES DA SILVA, ESPOLIO DE MANOEL MESSIAS LOPES, 

ANA RITA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANUEL ALEXANDRE LOPES, 

ESPOLIO DE PAULINA ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Djalma Cunha Martins Filho - 

OAB:5961 - MT, GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - 

OAB:4838/A, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD - OAB:93237, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - 

OAB:16.152/A, THAMIS VIZZOTTO - OAB:9.712-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANTÔNIO COSTA 

MENACHO - OAB:10.919/MT, SAJUNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:6356/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de ofício à Receita Federal, conforme 

requerido no item 2, da petição de fl. 307, haja vista que à fl. 162 consta o 

número do CPF do de cujus.

Assim, deverá a inventariante juntar aos autos os documentos 

relacionados na decisão de fl. 301, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de 

remoção do encargo.

Sem prejuízo, acerca do peticionado às fls. 305/307 e 311/312, colha-se o 

parecer ministerial.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Jaciara/MT, 11 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55996 Nr: 453-94.2014.811.0010

 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: VALDEIR INÁCIO FEITOSA, IVONETE FEITOSA SANTOS 

DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, ESPOLIO DE 

PAULO BONAFÉ FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, 

MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILAS TÉRCIO FERREIRA, KATIA CRISTINA 

LEANDRO, MILTON FERREIRA JUNIOR, MARCIO RUIZ FERREIRA, ESPÓLIO 

DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE 

MATTOS, CÉLIA RUIZ FERREIRA, CLEONICE BONAFE FERREIRA, SILMARA 

FERREIRA DE CASTRO, VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, NAVARRO DA 

COSTA FERREIRA, RAQUEL MORAES MADUREIRA, ESPÓLIO DE JOANA 

DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, 

ADROALDO PEREIRA DA SILVA, MARINES PIRES MACIEL, MISAEL 

BRAGA DOS SANTOS, ANA PAULA EUZEBIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 92, defiro o pedido formulado pelo Parquet 

no item “a” da fl. 126, e nomeio a DPE como curadora do requerido Sr. 

Navarro da Costa Ferreira, nos termos do artigo 245, § 4°, do CPC, para 

que receba a citação, devendo manifestar-se, apresentando a competente 

defesa.

Em relação à requerida Silmara Ferreira de Castro, citada por edital à fl. 

127, nomeio curadora especial a DPE, aproveitando-se a ela a 

contestação por negativa geral já apresentada, conforme requerido à fl. 

125-verso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49842 Nr: 1620-20.2012.811.0010

 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: VALDIR MACHADO, Sirlene Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA, 

AIRA MONIQUE FARIAS DOS SANTOS, ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO 

MONTE, VÂNIA CRISTINA DA CRUZ, BENEDITO BENICIO DA CRUZ, LUAN 

DEIVID MONTEIRO DA SILVA, MILTON FERREIRA JUNIOR, MARCIO RUIZ 

FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, CÉLIA RUIZ FERREIRA, 

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Os réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados foram citados por edital (fl. 40).As Fazendas Nacional, 

Estadual e Municipal manifestaram às fls. 45, 53 e 55 e demonstraram 

desinteresse no feito. As requeridas Sonia Ferreira Valverde de Matos e 

Vania Ruiz Ferreira Jaqueira foram citadas por edital(fls. 89 e 100).A 

requerida Célia Ruiz Ferreira foi citada pessoalmente (fl. 94), entretanto 

não se manifestou (fl. 96), razão pela qual foi decretada sua revelia (fl. 

99).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. 108/114).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.DESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 2018, às 

16h30min.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.Ciência ao MPE e à DPE.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Jaciara-MT, 12 de julho de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97059 Nr: 4687-17.2017.811.0010

 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: LORENI LANGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 11 

de julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49044 Nr: 756-79.2012.811.0010

 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: VALDEMI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 111/113 e 

requerer o que de direito .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63371 Nr: 623-32.2015.811.0010

 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: DALVA CONCEIÇÃO DA SILVA, ARGEMIRO 

FRANCISCO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em favor dos autores (50% para cada parte), referente 

à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência 

de correção monetária pelo INPC a partir do sinistro e juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação válida (Súmula 426 do STJ).Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inicio I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por certo) sobre valor da 

condenação, na forma do § 2º do artigo 85, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado e nada postulado, certifique-se, Após, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as prov idênc ias  necessár ias .Publ ique-se . 

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.: 55750 Nr: 261-64.2014.811.0010

 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 ALVES GOMES DA SILVA

 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:
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 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52951 Nr: 1515-09.2013.811.0010

 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: ANTONIO BALBINO 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:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51844 Nr: 404-87.2013.811.0010

 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: SERAFIM DE SOUZA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52859 Nr: 1432-90.2013.811.0010

 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: ANTONIO GONÇALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - 

OAB:8877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requererem o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65016 Nr: 1155-06.2015.811.0010

 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: ALAIZ VALASCO DA SILVA NOVAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço proceder a intimação dos advogados das 

partes para manifestarem-se acerca da petição da perita de ref. 55. É o 

que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107844 Nr: 72-47.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO DAYWYD DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 72-47.2018.811.0010

Código 107844

Requerente: Genésio Daywyd da Silva Pereira

Requerida: TIM Celular S/A

VISTOS ETC,

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente seu documento constitutivo e procuração aos advogados que 

subscreveram a contestação de ref. 30.

Renove-se a intimação ao Serasa, mediante apresentação do documento 

solicitado no ofício de ref. 36.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 12 de julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001581-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FAUSTINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001581-93.2018.8.11.0010. AUTOR: JOSE 

ANTONIO FAUSTINO DA COSTA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por José Antônio 

Faustino da Costa, em face do Município de Jaciara-MT, almejando 

liminarmente a incorporação do percentual de 7,2193% em seus 

vencimentos mensais. Alega que é funcionário público da Prefeitura 

Municipal de Jaciara e teve prejuízo nos seus salários pois a demandada 

não observou corretamente o que determinava a Lei 8880/94, em seu art. 

22, referente a conversão dos vencimentos pagos em Cruzeiros Real para 

Real. Decido. I – Da gratuidade da Justiça Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. II – Da Antecipação dos efeitos 
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da Tutela O pedido de tutela urgência em caráter liminar está amparado no 

Novo Código de Processo Civil em sem art. 300 e parágrafos seguintes. 

Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela 

final pretendida pela parte, qual seja, a incorporação de 7,2193% nos 

subsídios mensais do autor, o caso é de análise dos requisitos próprios à 

concessão da tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do 

Novo Código de Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que 

é requisito imprescindível para à concessão da medida de urgência à 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que 

concederá a tutela. “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. (...) § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso dos autos, por 

se tratar de verba com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará 

em patente perigo de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da 

regra esculpida no art. 300, § 3º do Novo Código de Processo Civil 

impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma pretendida. 

Portanto, inexistentes os requisitos legais do art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido 

de urgência da tutela. Considerando que o município de Jaciara-MT está 

entabulando acordo nas ações de cobrança do índice da URV, CITE-SE a 

parte requerida para comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada 

no CEJUSC desta comarca, ou, caso não tenha interesse na tentativa de 

autocomposição, apresentar pedido de cancelamento da referida 

audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º 

NCPC) e oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ser-lhe decretada a revelia (art. 334 NCPC). Cite-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jaciara–MT, 12 de julho de 2018. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000555-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAIR BARBOSA DE SA (EXECUTADO)

 

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. 14133383, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000287-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO BELO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000287-40.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ARMANDO BELO DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Atento ao disposto no art. 805 do CPC, 

determino a intimação da parte executada a comprovar o pagamento do 

saldo remanescente no prazo de cinco dias, sob pena de penhora on line. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000946-49.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SIMAS DE SOUSA (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: 

1000946-49.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: THIAGO SIMAS DE SOUSA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Atento ao disposto no art. 

805 do CPC, determino a intimação da parte executada a comprovar o 

pagamento do saldo remanescente no prazo de cinco dias, sob pena de 

penhora on line. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000709-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DE OLIVEIRA IVO ROTILI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000709-78.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRA SANTI - ME 

REQUERIDO: AMANDA DE OLIVEIRA IVO ROTILI Vistos. Intime-se a 

exequente a atualizar o valor de crédito. Após conclusos para diligências 

requeridas. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA DE MORAES RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001582-78.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELIS REGINA DE MORAES 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Após detido exame dos autos, 

chego à conclusão de que o pedido de concessão de medida liminar deve 

ser deferido, ao menos em parte. Entendo, pois, que enquanto pendente a 

discussão judicial em torno de determinado débito apontado pelo credor, 

veementemente contestado pela parte reclamante, deve ser mantido o 

fornecimento da energia elétrica diante da natureza essencial que tal bem 

representa. Não há, contudo, prova suficiente a agasalhar a pretensão 

sobre o pleito de troca do aparelhamento medidor de consumo neste 

momento processual. Desta forma, e com fulcro no art. 300, § 2º do CPC, 

CONCEDO liminarmente a tutela de urgência pleiteada. Via de 

consequência, seja notificada a reclamada a se abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora apontada, 

referente ao valor discutido nos autos, até determinação em contrário, 

tudo sob pena de incorrer no crime de desobediência. Consigne que, por 

não guardar relação com o débito discutido nos autos, a parte reclamante 

deverá adimplir as faturas mensais normalmente. Igualmente, no tocante 
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ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança 

da alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Cite-se para a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se as advertências contidas no § 1.º do art.18 

da Lei n.º 9.099/95. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000928-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES BERNARDES CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000928-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - 

ME REQUERIDO: MARIA INES BERNARDES CORDEIRO Vistos, etc. 1. 

DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas da parte executada, na 

forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e 

Provimento 04/2007-CGJ. 2. Em razão da penhora positiva, conforme telas 

em anexo, intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. 3. 

Decorrido o prazo assinalado, transformado o bloqueio em penhora ex vi 

legis (art. 854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 

(quinze) dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor 

em favor da parte credora. 4. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000973-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES BERNARDES CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000973-95.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: SANDRA SANTI - ME 

EXECUTADO: MARIA INES BERNARDES CORDEIRO Vistos, etc. 1. DEFIRO 

o pedido de penhora on line nas contas da parte executada, na forma 

estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 

04/2007-CGJ. 2. Em razão da penhora positiva, conforme telas em anexo, 

intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. 3. Decorrido o prazo 

assinalado, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, 

conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da 

parte credora. 4. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001033-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUSTAQUIO APARECIDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001033-05.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: AMARIZANE CANEDO TERUYA 

- ME EXECUTADO: EUSTAQUIO APARECIDO FERREIRA DA SILVA 11382 

Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas da parte 

promovida e na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 

6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte requerida. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos anexos. 2. Assim, 

também foi realizada consulta e tentativa de restrição de bens por meio do 

sistema RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de 

Justiça e CNGC-MT, até o limite do crédito exequendo, medida que também 

foi inexitosa. 3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da 

parte para requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) 

devedor(a) à Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi 

com a pesquisa via sistema INFOJUD, que tornou sem resultado. 4. 

Conforme requerido, defiro a intimação da parte executada a fim de que 

indique bens passíveis de penhora, caso existam, no prazo de cinco dias, 

sob pena de aplicação de multa por descumprimento, nos termos do art. 

774, parágrafo único do CPC. 5. DEFIRO, também, a inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, 

§ 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 6. DEFIRO, 

outrossim, caso requerido, a expedição de certidão de que trata o artigo 

828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de 

outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome 

das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os 

prazos e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte exequente no prazo de dez dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva. 8. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO LAURENTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001585-33.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IVANILDO LAURENTINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do “perigo de dano”, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, não reputo 

caracterizado o bloqueio acesso ao aplicativo "MEU CONSÓRCIO" por 

força do débito discutido e, menos ainda, os prejuízos ocasionados por tal 

circunstância, sendo que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 
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Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010193-03.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VENANCIO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOP. TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS E CARGAS E PRESTADORES 

SERVICOS COM MAQ. E IMPL. AGR. DO VALE DO SAO LOURENCO - 

COOPERTRANSVALE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010193-03.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: AGNALDO VENANCIO ROCHA 

EXECUTADO: COOP. TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS E CARGAS E 

PRESTADORES SERVICOS COM MAQ. E IMPL. AGR. DO VALE DO SAO 

LOURENCO - COOPERTRANSVALE Vistos. Sendo hipótese de deferimento 

do pedido da parte para requisição de informação sobre a renda ou bens 

do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., 

procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. Deve a escrivania se 

atentar para o cumprimento do art. 477 da C.N.G.C, que preconiza: “As 

secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, física ou 

e le t rôn i ca ,  dos  o f í c i os  p res tado res  d a s  i n f o r m a ç õ e s 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência (...).” As 

informações provenientes das pesquisas pelos sistemas deverão ficar 

disponíveis no Cartório Judicial, podendo ser consultadas pelo 

interessado, não podendo ser disponibilizado fora da secretaria em razão 

do sigilo. Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre o resultado 

das pesquisas, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias. No 

silêncio, conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GINA APARECIDA MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001121-09.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GINA APARECIDA 

MENDONCA DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam 

canceladas audiências porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em 

eventuais gravames. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 

9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001040-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GENIVAL DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam 

canceladas audiências porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em 

eventuais gravames. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 

9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010191-96.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANY FABIA PINHEIRO RODRIGUES OAB - MT0014466A (ADVOGADO)

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MELO MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010191-96.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: CARLOS DOMINGOS BORDIM 

CATALLANI EXECUTADO: ELISANGELA MELO MARTINS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. As partes noticiam a realização de acordo, requerendo sua 

homologação e a suspensão do processo pelo prazo previsto para 

cumprimento. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Indefiro, entretanto, o pleito de 

sobrestamento da ação para cumprimento da obrigação, vez que impróprio 

ao rito deste Juizado especial e aos princípios que o regem. No caso de 

descumprimento, poderá a parte interessada utilizar a via adequada. 

Oficie-se o Juízo deprecado conforme requerido. Oficie-se o empregador 

da requerida para desconto em folha de pagamento, conforme requerido. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Digam as 

partes em dez dias sobre o gravame via RENAJUD, sob pena de baixa e 

arquivamento dos autos. P. I. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000157-16.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GABRIEL HENRIQUE 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n,º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 
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intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença 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 SENTENÇA Processo: 

1000975-02.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: CLEITON RODRIGUES 

NASCIMENTO EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n,º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000133-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZIO DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000133-85.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ELOIZIO DA SILVA PEREIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do 

Provimento n,º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária 

sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso 

queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada 

impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do 

beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração especial 

para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas 

nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase 

de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000341-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA DE MELO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000341-69.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: AMARA DE MELO DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. I. Considerando que 

a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO 

com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do 

Provimento n,º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária 

sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso 

queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada 

impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do 

beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração especial 

para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas 

nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase 

de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000352-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000352-98.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ROSILENE BARBOSA DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I. Considerando 

que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos 

termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a 

parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim 

de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não 

apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 
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Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000358-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIR EDSON SANTOS VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000358-08.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSEMIR EDSON SANTOS 

VIEIRA DA SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000831-28.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR SENA MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000831-28.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FRANCIMAR SENA MESQUITA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n,º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000669-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO CANUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (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 SENTENÇA Processo: 

1000669-33.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: VALDIVINO CANUTO 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do 

Provimento n,º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária 

sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso 

queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada 

impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do 

beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração especial 

para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas 

nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase 

de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010366-03.2010.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA 

LTDA (REQUERIDO)

EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010366-03.2010.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE GERALDINI REQUERIDO: 

EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA, MAJAC - MATADOURO, 

ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA Vistos e etc, Dispenso 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por JOSE GERALDINI em desfavor de EURILUCIO 

NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA e MAJAC - MATADOURO, 

ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA, ao passo que parte 

autora, pretende se ver ressarcida dos valores referentes aos cheques 

001972, do Banco Bradesco S/A. e 001976, do Banco Bradesco S/A., 

ambos emitidos pela segunda reclamada, nos valores de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) e R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais) 

respectivamente, com data de 25/04/2005 e vencimento em 23/05/2005. 

Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o reconhecimento da prescrição é medida que se 

impõe. A parte autora apresentou como documentos da dívida dois 

cheques, ambos emitidos em 25/04/2005, pré-datado para o dia 

23.05.2005, ao passo que a data da distribuição da ação foi em 

12.08.2010, ocasião em que já havia ultrapassado 05 (cinco) anos, 03 

(três) meses e alguns dias da data da emissão dos títulos. A prescrição é 

o mesmo que a extinção da pretensão (nasce com a violação de um direito 

subjetivo a uma prestação) que é o poder ou a faculdade de agir a uma 

prestação. O prazo prescricional é fixado em lei. O juiz deverá pronunciar 

a prescrição de ofício, o que deve ser requerido imediatamente, nos 

termos do art. 487, II, do NCPC. O art. 206, § 3º, inciso VIII do CC, 
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determina que prescreve em 3 (três) anos a pretensão de haver o 

pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as 

disposições de lei especial. Portanto, o prazo prescricional do artigo 206, 

§3º, VIII do CC somente é aplicável, se não houver legislação especifica, 

dispondo de modo diverso. Ocorre que, o cheque possui regulamentação 

específica contida na Lei n. 7.357/85, a qual estabelece prazos 

específicos de prescrição, de 06 (seis) meses para a pretensão executiva 

e 2 (dois) anos para a ação de locupletamento sem causa, prevista no 

artigo 61 da Lei 7.357/85, que flui a partir do dia em que se encerra o 

prazo previsto no artigo 59 da referida Lei. Logo, inaplicável o artigo 206, § 

3º, VIII do CC. Operada a prescrição perde o título de crédito suas 

características cambiárias, como a literalidade, autonomia, abstração e 

independência e passa a servir apenas como indício de prova da 

existência do crédito, exigindo a comprovação da existência do negócio 

subjacente ao qual se vincula, de acordo com a previsão do art. 62, da Lei 

7.357/85. Logo, operada a perda da executividade, bem como decorrido o 

prazo de 02 (dois) anos para a interposição da ação de locupletamento 

indevido (artigos 59 e 61 da Lei 7357/85), resta ainda a Ação de Cobrança 

fundada no negócio subjacente. Assim, quando já prescrita a ações, 

cambial (art. 59) e de locupletamento (art. 61), previstas na Lei nº. 

7.357/85, resta a ação de cobrança, nos autos da qual, deverá ser 

comprovada a causa debendi. É dizer, tratando-se de ação de natureza 

causal, constitui ônus do credor a comprovação da origem do débito e sua 

relação com a emitente do cheque, tendo em vista a perda da natureza 

cambial do título, que passa a ser mero início de prova de dívida. 

Outrossim, tratando-se de ação de cobrança de dívida líquida constante 

em instrumento público ou particular, fundada em direito pessoal, como no 

caso do cheque dos presentes autos, o prazo prescricional, a teor do 

disposto no inc. I, do § 5º, do art. 206, do Código Civil, é quinquenal. Assim 

o cheque prescrito, mas que não tenha atingido cinco anos, pode ser 

cobrado por meio de reclamação com pretensão de cobrança, já que 

apesar de perder a qualidade de título de crédito, permanece como 

documento qualificado de instrumento particular representativo de dívida. 

In casu, o prazo para a cobrança, conforme o Código Civil Brasileiro, é de 

cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil, que assim 

dispôs: “prescreve: em cinco anos: a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular”. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO 

INDUSTRIAL. DIVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO 

PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. OCORRÊNCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 206,§ 5º, I, DO CC/2002. PRECEDENTES DO STJ E DESTA 

CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. Muito embora para as ações de execução de cédula de crédito 

industrial se aplique o prazo prescricional previsto no artigo 70 da Lei 

Uniforme de Genébra, para as ações de cobrança deve ser adotada 

prescrição conforme a legislação civil comum, especificamente os artigos 

177 do Código Civil de 1.916 e 206, § 5º, do Novo Diploma Civilista. (TJ-BA 

- APL: 00045805520118050137 BA 0004580-55.2011.8.05.0137, Relator: 

Cynthia Maria Pina Resende, Data de Julgamento: 18/02/2014, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2014) Ante o exposto, 

RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO e declaro extinto o processo, com 

análise do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do NCPC. 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, DÊ-SE BAIXA as 

restrições realizadas via sistema RENAJUD e, após, 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: 1000202-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000202-20.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCISCO COSTA DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 por BANCO BRADESCO 

S.A contra sentença proferida no presente feito, lançada sobre ID 

13605454. Os embargos são INTEMPESTIVOS, conforme abaixo delineado. 

Houve a disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, na 

Edição de nº 10276, em 15/06/2018 (sexta-feira). Logo, por força do artigo 

4º, § 3º, da Lei 11.419/2006, a publicação se deu no primeiro dia útil após 

a disponibilização, ou seja, no dia 18/06/2018 (segunda-feira). Assim, o 

prazo da parte embargante somente começou a contar no dia útil seguinte 

ao da publicação, qual seja, no dia 19/06/2018, nos termos do artigo 4º, § 

4º, da Lei 11.419/2006. Considerando o prazo de 05 (cinco) dias para a 

interposição dos Embargos de Declaração, tenho que o prazo da parte 

embargante se encerrou em fim de semana, prorrogando-se 

automaticamente ao dia útil seguinte, ou seja, o prazo findou-se no dia 

25/06/2018 (segunda-feira). Todavia, em que pese a peça da parte 

embargada esteja datada de 25/06/2018, os aclaratórios foram interpostos 

apenas no dia 26/06/2018, conforme se infere do ID 13850085, de modo 

que os mesmos são INTEMPESTIVOS. No que se refere aos efeitos dos 

Embargos de Declaração, assim preleciona o renomado doutrinador 

Eduardo Talamini, em seu Artigo: “Embargos de declaração: efeitos no 

CPC/15”: “Efeito interruptivo de prazos recursais Os embargos têm ainda 

efeito interruptivo do prazo para a interposição de outros recursos 

eventualmente cabíveis contra a decisão. Uma vez interpostos, 

interrompem-se os prazos para a interposição dos demais recursos, por 

qualquer das partes (art. 1.026, caput, segunda parte). Note-se, aqui, que 

se trata do fenômeno da interrupção: os prazos começam a contar de 

novo, desde o início, a partir da intimação da decisão dos embargos 

declaratórios. Tal efeito interruptivo aplica-se: (a) a qualquer das partes, e 

não apenas àquela que interpôs os embargos; (b) a todos os capítulos da 

decisão, e não apenas àquele (s) objeto dos embargos; (c) mesmo 

quando os embargos não são conhecidos, por serem reputados 

inadmissíveis, ressalvada apenas a hipótese de não conhecimento por 

intempestividade, quando já houver inclusive decorrido o prazo para o (s) 

outro (s) recurso (s) – hipótese em que não haverá mais nada para 

interromper. Nos demais casos, quando ainda em curso o prazo para o (s) 

outro (s) recurso (s), a interposição dos embargos, ainda que 

intempestiva, deve ter a eficácia interruptiva. Afinal, como ela se aplica 

também à parte contrária da que embargou, essa não poderia ser 

prejudicada, na hipótese em que, se fiando na interposição dos embargos 

pelo adversário, aguardasse para recorrer depois de decididos os 

embargos. Se houver má-fé na interposição os embargos intempestivos, 

deve-se sancionar o embargante pela procrastinação (art. 1.026, § 2º), 

mas não negar-se a força interruptiva dos embargos (v. A seguir); (d) 

mesmo quando os embargos são reputados procrastinatórios, exceto 

quando se tratar da terceira interposição sucessiva de embargos 

procrastinatórios contra a mesma decisão (art. 1.026, § 4.º). ” Firme nesse 

sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 

869.366/PR, deixou claro que os embargos de declaração, intempestivos, 

não interrompem o prazo para outros recursos pelo embargante. Nesse 

sentido, considerando que o processo se funda no princípio da boa-fé 

processual e no princípio da segurança jurídica, sendo intempestivos, os 

embargos de declaração não interrompem o prazo para o próprio 

embargante, que não pode beneficiar-se do próprio equívoco, em virtude 

da proibição do venire contra factum proprium. Ademais, verifica-se que o 

prazo para a interposição de recurso inominado pela parte embargante já 

se defluiu, de modo que a sentença se tornou irrecorrível. Diante do 

exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois 

intempestivos, preclusa a via recursal a parte embargante, devendo a 

parte embargada ser intimada da devolução do prazo recursal ou para se 

manifestar nos autos o que entender de direito. 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. 
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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: 1000891-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CARDOSO DE ARAUJO (REQUERENTE)

VANDERLEIA MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN GONCALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000891-98.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ANDRE CARDOSO DE 

ARAUJO, VANDERLEIA MACHADO DA SILVA REQUERIDO: VIVIAN 

GONCALVES DOS SANTOS 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 indenização de danos 

morais proposta por ANDRE CARDOSO DE ARAUJO e VANDERLEIA 

MACHADO DA SILVA em face de VIVIAN GONCALVES DOS SANTOS. 

Relatam as partes autoras serem vítimas de perturbações praticadas pela 

da parte reclamada, que tem desferido palavras ofensivas em relação a 

elas, ocasionando-lhes ofensa a sua honra, fato que enseja a reparação 

de danos morais. Citada e intimada para se defender a parte requerida 

permaneceu inerte. É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre destacar 

que apesar de citada a comparecer em seção de conciliação, a parte 

reclamada não se fez presente (ID 10844242), tampouco justificou sua 

ausência, conforme se infere dos autos. Ademais, não consta 

apresentação de defesa pela parte ré, que se mantem inerte até a 

presente data. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto”. Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do 

FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em 

se tratando de pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” O Estado 

do Mato Grosso definiu o prazo para apresentação da contestação em 

cinco dias, contados da realização da audiência de conciliação, nos 

procedimentos em trâmite no Juizado Especial Cível, nos termos do 

enunciado quatro, editado no Encontro de Juízes dos Juizados Especiais, 

que estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob 

pena de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência 

de conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Por fim, importante ressaltar que, a teor do 

art. 344, do NCPC, quando a parte ré for revel, como no presente caso, 

serão presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. O pedido de indenização tem como causa de pedir não somente as 

ofensas perpetradas pela parte requerida, mas a angústia e sofrimento 

vivenciado pelas partes requerentes, que se sentiram ofendidas pelas 

expressões utilizadas. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Noticiam os 

reclamantes que foram alvo de várias manifestações de injúria e 

difamação por parte da reclamada, que através de mensagem de 

texto/SMS, aplicativo WhatsApp e ligações telefônicas atribuíram-lhes 

expressões ofensivas, dentre elas “vagabunda ordinária”, “gigolo”, “vaca 

velha”, “vagabunda de padre”, “desgraça dos infernos”, “vaca manequim 

de cemitério”, “vagabundo desgraçado” e “viado”. Tais condutas, sem 

sombras de dúvidas, implicam a atribuição de adjetivação pejorativa em 

face das partes promoventes, que tiveram sua honra subjetiva ofendida 

injustamente. Em que pese a provável aflição das partes autoras em face 

do ato lesivo ensejado pela parte demandada, a hipótese dos autos reflete 

o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento, a 

angústia e o transtorno causados pela parte ré são presumidos, 

conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de 

outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: Dano moral. Injúria. Nexo de causalidade 

estabelecido. Indenização devida. Sentença mantida. Recursos 

improvidos.(5742174700 SP , Relator: Caetano Lagrasta, Data de 

Julgamento: 28/01/2009, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/02/2009). Ainda: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Injúria -Ofensa 

à honra da autora comprovada - Dano moral caracterizado - Majoração da 

verba indenizatória - Adequação do valor para dez (10)salários mínimos. 

VERBA HONORÁRIA - Indicação do advogado da autora mediante 

convênio de Assistência Judiciária firmado entre a Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo e a OAB - Procedência da ação -Fixação da 

honorária no percentual máximo da tabela - Inconformismo do profissional, 

que busca aumento da quantia - Alegado direito ao recebimento da verba 

decorrente da sucumbência, sem prejuízo da remuneração referente ao 

convênio- Possibilidade - Fatos geradores diferentes -RECURSO 

P A R C I A L M E N T E  P R O V I D O .  ( 2 6 1 6 1 0 2 0 0 8 8 2 6 0 4 0 8  S P 

0002616-10.2008.8.26.0408, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 

01/06/2011, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

06/06/2011). 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 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 
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exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 1.000,00 (mil reais) pelos danos morais sofridos pelas partes 

reclamantes, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000960-33.2017.8.11.0010. REQUERENTE: TEREZINHA MARIA BORGES 

REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL 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 morais e indébito proposta por TEREZINHA MARIA BORGES em 

desfavor de TERRA NETWORKS BRASIL. Relata a parte autora que 

houveram vários descontos em sua conta poupança, referente a serviços 

jamais contratados junto parte ré, requerendo assim a restituição dos 

valores, em dobro, bem como, indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de prescrição 

e aplicação da teoria da carga dinâmica das provas, afirmando no mérito 

que não há dever de indenizar, haja vista tratar de cobranças efetuadas 

mediante regular contratação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de prescrição arguida, na medida em que não decorreu 

o prazo legal, consoante entendimento do artigo 27 do Código de Defesa 

do Consumidor, que assim dispões: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. No caso, por se 

tratar de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no 

citado dispositivo consumerista, o qual iniciou do conhecimento do dano, 

qual seja, 02/05/2017 – data do extrato bancário fornecido pela instituição 

bancária. Outrossim, deixo de acolher a preliminar da teoria da carga 

dinâmica, haja vista a relação de consumo travada entre as partes. 

MÉRITO 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 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a parte reclamada descontou de sua 

conta poupança o valor de R$ 2.027,58 (dois mil e vinte e sete reais e 

cinquenta e oito centavos) referente a serviço de internet que nunca foi 

contratado. Pleiteando a indenização pelo dano moral e material. A parte 

reclamada contesta de forma genérica, e não traz qualquer comprovação 

de que não houve falha na prestação de serviço ou que o serviço de fato 

fora contratado pela parte autora, sendo evidente que as circunstâncias 

ultrapassaram o mero dessabor, devendo esta última ser indenizada. 

Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez 

que, a parte requerida não comprovou a contratação dos serviços que 

culminaram com os descontos na conta poupança da parte requerente. 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 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. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição 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 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, 
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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. Uma vez entendendo ser quantia indevida, bem como comprovado o 

pagamento da mesma através dos documentos que instruíram a exrodial 

(ID 10095799), tenho que o montante deve ser restituído em dobro, nos 

termos do art. 42, p. único, do CDC, totalizando o valor de R$ 4.055,16 

(quatro mil e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). 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 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois 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; 

2 - condenar a parte reclamada ao pagamento a título de repetição de 

indébito, o que totaliza o valor de R$ 4.055,16 (quatro mil e cinquenta e 

cinco reais e dezesseis centavos), valores deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, contados da data em que ocorreu o 

desconto, mais juros de 1% ao mês desde a data citação. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010367-85.2010.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA (EXECUTADO)

MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010367-85.2010.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE GERALDINI EXECUTADO: 

EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA, MAJAC - MATADOURO, 

ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA Vistos e etc, Dispenso 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por JOSE GERALDINI em desfavor de EURILUCIO 

NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA e MAJAC - MATADOURO, 

ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA, ao passo que parte 

autora, pretende se ver ressarcida dos valores referentes aos cheques 

001972, do Banco Bradesco S/A. e 001976, do Banco Bradesco S/A., 

ambos emitidos pela segunda reclamada, nos valores de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) e R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais) 

respectivamente, com data de 25/04/2005 e vencimento em 23/05/2005. 

Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o reconhecimento da prescrição é medida que se 

impõe. A parte autora apresentou como documentos da dívida dois 

cheques, ambos emitidos em 25/04/2005, pré-datado para o dia 

23.05.2005, ao passo que a data da distribuição da ação foi em 

12.08.2010, ocasião em que já havia ultrapassado 05 (cinco) anos, 03 

(três) meses e alguns dias da data da emissão dos títulos. A prescrição é 

o mesmo que a extinção da pretensão (nasce com a violação de um direito 

subjetivo a uma prestação) que é o poder ou a faculdade de agir a uma 

prestação. O prazo prescricional é fixado em lei. O juiz deverá pronunciar 

a prescrição de ofício, o que deve ser requerido imediatamente, nos 

termos do art. 487, II, do NCPC. O art. 206, § 3º, inciso VIII do CC, 

determina que prescreve em 3 (três) anos a pretensão de haver o 

pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as 

disposições de lei especial. Portanto, o prazo prescricional do artigo 206, 

§3º, VIII do CC somente é aplicável, se não houver legislação especifica, 

dispondo de modo diverso. Ocorre que, o cheque possui regulamentação 

específica contida na Lei n. 7.357/85, a qual estabelece prazos 

específicos de prescrição, de 06 (seis) meses para a pretensão executiva 

e 2 (dois) anos para a ação de locupletamento sem causa, prevista no 

artigo 61 da Lei 7.357/85, que flui a partir do dia em que se encerra o 

prazo previsto no artigo 59 da referida Lei. Logo, inaplicável o artigo 206, § 

3º, VIII do CC. Operada a prescrição perde o título de crédito suas 

características cambiárias, como a literalidade, autonomia, abstração e 

independência e passa a servir apenas como indício de prova da 

existência do crédito, exigindo a comprovação da existência do negócio 

subjacente ao qual se vincula, de acordo com a previsão do art. 62, da Lei 

7.357/85. Logo, operada a perda da executividade, bem como decorrido o 

prazo de 02 (dois) anos para a interposição da ação de locupletamento 

indevido (artigos 59 e 61 da Lei 7357/85), resta ainda a Ação de Cobrança 

fundada no negócio subjacente. Assim, quando já prescrita a ações, 

cambial (art. 59) e de locupletamento (art. 61), previstas na Lei nº. 

7.357/85, resta a ação de cobrança, nos autos da qual, deverá ser 

comprovada a causa debendi. É dizer, tratando-se de ação de natureza 

causal, constitui ônus do credor a comprovação da origem do débito e sua 

relação com a emitente do cheque, tendo em vista a perda da natureza 

cambial do título, que passa a ser mero início de prova de dívida. 

Outrossim, tratando-se de ação de cobrança de dívida líquida constante 

em instrumento público ou particular, fundada em direito pessoal, como no 

caso do cheque dos presentes autos, o prazo prescricional, a teor do 

disposto no inc. I, do § 5º, do art. 206, do Código Civil, é quinquenal. Assim 

o cheque prescrito, mas que não tenha atingido cinco anos, pode ser 

cobrado por meio de reclamação com pretensão de cobrança, já que 

apesar de perder a qualidade de título de crédito, permanece como 

documento qualificado de instrumento particular representativo de dívida. 

In casu, o prazo para a cobrança, conforme o Código Civil Brasileiro, é de 

cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil, que assim 

dispôs: “prescreve: em cinco anos: a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular”. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO 

INDUSTRIAL. DIVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO 

PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. OCORRÊNCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 206,§ 5º, I, DO CC/2002. PRECEDENTES DO STJ E DESTA 

CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. Muito embora para as ações de execução de cédula de crédito 

industrial se aplique o prazo prescricional previsto no artigo 70 da Lei 

Uniforme de Genébra, para as ações de cobrança deve ser adotada 

prescrição conforme a legislação civil comum, especificamente os artigos 

177 do Código Civil de 1.916 e 206, § 5º, do Novo Diploma Civilista. (TJ-BA 

- APL: 00045805520118050137 BA 0004580-55.2011.8.05.0137, Relator: 

Cynthia Maria Pina Resende, Data de Julgamento: 18/02/2014, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2014) Ante o exposto, 

RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO e declaro extinto o processo, com 

análise do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do NCPC. 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, dê-se baixa nas 

restrições realizadas via Renajud e arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 41492 Nr: 1931-21.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaura Sanches de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 Nos termos do artigo 10 do CPC, procedo a intimação da parte autora, 

para manifestar acerca da petição de fls. 926/927, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 62737 Nr: 198-15.2014.811.0018

 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: PBBdO, Adriana Lúcia Braz, Carlos Alberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para manifestar acerca do mandado e certidão de fls. 

183/184, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 57352 Nr: 3597-23.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Avícola Fortaleza Ltda - ME, Teofanes 

Bortoluzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dora Franco Indústria e Comércio de Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmar a parte autora para ciência das informações acostadas de fls. 

116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56016 Nr: 2243-60.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 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: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmar a parte autora para manifestar acerca das correspondências 

devolvidas de fls. 137/139, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 82296 Nr: 3086-83.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Gomes Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da Juntada de 

Mandado de Citação de (ref.:43) - cuja certidão restou-se negativa para a 

citação - para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 37987 Nr: 2023-33.2010.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Eunice Sofia 

Muchalak Bogus, Espólio de Angelina Sguario Muchalak- Rep. Eunice Sofia 

Muchalak Bogus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Riva, Janete Gomes Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SOUSA NOGUEIRA - 

OAB:72798, Carlos Alberto Bogus - OAB:20408/PR, Jair de Alencar - 

OAB:2414-MS, João Augusto Capeletti - OAB:, Rogério Bueno da 

Silva - OAB:25961/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Initmação das partes acerca da petição acostada de fls. 862/870, pra 

manifestarem no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72763 Nr: 2566-60.2015.811.0018

 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: Ontil de Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Marcelo Militz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/O, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:17868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351MT

 Certifico e dou fé, que a R.Sentença Transitou em julgado em 20/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55322 Nr: 1523-93.2012.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herbiton Hormung, Aparecida Martins Hormung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Unimat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rodrigo Vieira Komochena - OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, na pessoa de seus advogados, a respeito da 

Juntada de Carta Precatória acostada às folhas 195/196 - na qual a 

certidão resultou-se negativa para a citação dos confinantes -, para 

requerer o que de direito no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60392 Nr: 2978-59.2013.811.0018

 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: João Batista Alves de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 OUTROSSIM, julgo parcialmente procedente a reconvenção, condenando 

o requerente/reconvindo a adimplir as 10 (dez) prestações de alugueis 

inadimplidas, cada uma no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).O 

valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente com juros de 
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1% ao mês, pelo índice INPC, nos termos do art. 406 do CC.Julgo extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Havendo sucumbência recíproca, as partes arcarão com as 

despesas de seus advogados.Custas pro rata.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65576 Nr: 2737-51.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Luz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de cumprimento de sentença de Maria da Luz dos Santos em 

desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A, todos ambos 

qualificados nos autos.

Cientificada da execução, a parte executada realizou depósitos judiciais 

em favor dos credores.

Em decisão de f. 117 determinou-se o levantamento dos valores 

depositados em favor da exequente, dando quitação ao débito.

Às f. 122 consta informação de quitação integral do débito, pelo patrono 

da exequente.

É o breve relatório. Decido.

Direto ao ponto, diante da satisfação total da obrigação, tenho que 

extinguir a obrigação é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte exequente em honorários advocatícios eis que 

não houve pretensão resistida da parte adversa.

Após, certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62730 Nr: 190-38.2014.811.0018

 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: Leandro Pilocelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrica Norte de Mato Grosso Ltda-ME, Edilson 

Xavier dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 S E N T E N Ç A ... .FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS confirmo a tutela 

concedida nos autos e julgo a presente ação parcialmente procedente, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em face da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, sendo qu03e tal montante 

deverá ser pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada 

parte.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26769 Nr: 4743-75.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irma Delcoli Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

INDEFIRO o pedido da patrona da parte autora, eis que desnecessário 

refazer ato tão somente com a justificativa de que os honorários devem 

constar como contratuais e não sucumbenciais.

Mantenho os RPV na forma requisitada.

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.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59714 Nr: 2260-62.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Miranda Ramaro

 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:

 D E C I S Ã O

 Tendo em vista a manifestação da parte autora de f. 171-172, DETERMINO 

que seja OFICIADA a parte requerida diretamente na Gerência Executiva 

do INSS em Sinop/MT, situada na Av. Figueiras, nº 1.354, Centro, 

Sinop/MT, DETERMINANDO a implantação do benefício concedido à parte 

autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) pelo descumprimento, consignando nas intimações que não 

havendo a comprovação da implantação do benefício em favor da autora, 

será efetivado o bloqueio da multa via BACEN.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36535 Nr: 700-90.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandinete dos Santos de Oliveira, Franciele Caroline 

Santos de Oliveira, Michele dos Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

INDEFIRO o pedido da patrona da parte autora, eis que desnecessário 

refazer ato tão somente com a justificativa de que os honorários devem 

constar como contratuais e não sucumbenciais.

Mantenho os RPV na forma requisitada.

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.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56059 Nr: 2286-94.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

INDEFIRO o pedido da patrona da parte autora, eis que desnecessário 

refazer ato tão somente com a justificativa de que os honorários devem 

constar como contratuais e não sucumbenciais.

Mantenho os RPV na forma requisitada.
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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.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59274 Nr: 1792-98.2013.811.0018

 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: Maria Neusa Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta MARIA NEUSA 

BARBOSA, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devidos pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 112, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 64.701,44 

(sessenta e quatro mil e setecentos e um reais e quarenta e quatro mil

 A autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado, 

apresentando seus cálculos às f. 129, perfazendo um montante de R$ 

55.836,55 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e trinta e seis reais e 

cinquenta e cinco centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela autarquia e pugna por sua homologação (f. 

133).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento 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.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia 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.: 62558 Nr: 22-36.2014.811.0018

 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: Sebastião Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

INDEFIRO o pedido da patrona da parte autora, eis que desnecessário 

refazer ato tão somente com a justificativa de que os honorários devem 

constar como contratuais e não sucumbenciais.

Mantenho os RPV na forma requisitada.

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.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56965 Nr: 3192-84.2012.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Mariza Neumann, Maria Grasilele Neumann 

Nogueira, Maria Daniele Neumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorgemir Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç AI - .... HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL - 

EXPEDIÇÃO DO FORMAL APÓS SEU TRÂNSITO EM JULGADO - 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO 

ADMINISTRATIVO DOS TRIBUTOS PORVENTURA EXISTENTES. RECURSO 

IMPROVIDO. Tratando-se de arrolamento sumário, que deve obediência às 

disposições do referido art. 659, do CPC/2015, dentre elas, a regra de que 

o formal será expedido após o trânsito em julgado da sentença que 

homologa a partilha amigável, basta a intimação do Fisco para lançamento 

administrativo dos tributos devidos, sendo desnecessária a prévia 

comprovação do pagamento, porquanto tal questão deve ser arguida pelo 

Fisco na via administrativa e não nos presentes autos. (TJMS - Apelação 

nº 0000902-95.2010.8.12.0032, 4ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Odemilson 

Roberto Castro Fassa. j. 17.05.2017).Com efeito, a procedência do pedido 

é medida que se impõe. III - DISPOSITIVOFORTE EM TAIS FUNDAMENTOS 

homologo o plano de partilha apresentado às f. 07/08 dos bens/direitos 

deixados pelo falecimento de JORGEMIR NEUMANN, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 659 do CPC.Com o 

trânsito em julgado, expeça-se os competentes FORMAIS DE 

PARTILHA.Por fim, notifique-se a Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do § 2°, do art. 659 do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73044 Nr: 2679-14.2015.811.0018

 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: Vicente Mascarós Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8656

 Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivo.Demais disso, registro que analisando a sentença atacada, não 

vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que 

demonstra que os embargos em tela almejam a reforma do julgamento, 

explico:No caso em apreço, a parte autora em petitório de Ref: 35, pugna 

pela desistência da presente ação, não acostando qualquer documento 

informativo de acordo entabulado, ou mesmo mencionando que as partes 

transigiram.Assim, devidamente intimado, o Banco requerido concordou 

com o pedido de desistência, pugnando por sua homologação.Sobreveio a 

sentença (Ref:45) homologando o pedido do autor e condenando-o em 

honorários conforme prevê o art. 90 do CPC.Somente após a sentença 

proferida a parte autora peticiona em forma de embargos de declaração, 

acostando o acordo entabulado pelas partes relatando que a sentença foi 

obscura e omissa, pois deveria homologar acordo e não desistência!Não 

há obscuridade ou omissão na sentença de desistência, eis que foi a 

própria parte que pugnou pela homologação de desistência, em seu pedido 

de Ref:35.Outrossim, a finalidade do recurso de embargos de declaração 

é complementar a decisão ou sentença quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, portanto, que 

somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos, o que não foi o caso dos 

autos.[...]FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento 

dos requisitos legais e a inexistência de omissão e/ou obscuridade, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.Por fim, determino a 
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intimação do patrono da parte requerida, Dra. Amanda Carina Uehara 

Paula de Lara (OAB n. 21.387-B) para manifestar acerca do pedido de 

Ref:50.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74519 Nr: 3450-89.2015.811.0018

 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: CAPRAAM Café e Produtos Alimenticios da Amazonia 

Sociedade Limitada, Vicente Mascarós Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 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: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690

 Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivo.Demais disso, registro que analisando a sentença atacada, não 

vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que 

demonstra que os embargos em tela almejam a reforma do julgamento, 

explico:No caso em apreço, a parte autora em petitório de Ref: 19, pugna 

pela extinção da presente ação, não acostando qualquer documento 

informativo de acordo entabulado, ou pugnando homologação de acordo, 

apenas como já dito, pugnou pela extinção do processo.Assim, 

devidamente intimado, o Banco requerido requereu a extinção do feito , 

ante o pagamento extrajudicial.Sobreveio a sentença (Ref:29) que julgou 

sem resolução de mérito a ação, por ser o imbróglio resolvido 

extrajudicialmente, momento em que condenou a parte autora em 

honorários conforme prevê o art. 90 do CPC.Somente após a sentença 

proferida a parte autora peticiona em forma de embargos de declaração, 

relatando que a sentença foi obscura e omissa, pois deveria homologar 

acordo e não desistência!Não há obscuridade ou omissão na sentença de 

desistência, eis que foi a própria parte que pugnou pela extinção da ação 

em seu pedido de Ref:29.Outrossim, a finalidade do recurso de embargos 

de declaração é complementar a decisão ou sentença quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, 

portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos, o que não 

foi o caso dos autos.[...].FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de omissão e/ou 

obscuridade, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.Por fim, 

determino a intimação do patrono da parte requerida, Dr. Deivison Vinicius 

Kunkel Lopes de Souza (OAB n. 14.690-O) para manifestar acerca do 

pedido de Ref:34.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76935 Nr: 683-44.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Tramontin de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Aparecido Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de embargos de declaração interposto por Israel Tramontin de 

Melo, relatando em síntese omissão na decisão proferida nos autos que 

converteu a monitória em título executivo sem constar juros e atualização 

monetária do valor devido.

Pois bem.

Assim dispõe o art. 1.022, I, do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

(...)

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;”

Nesse cenário verifico que a assiste razão a parte embargante, pois 

equivocadamente deixou de constar na decisão a intimação do autor para 

manifestar, apresentando cálculo atualizado do agora “título executivo”.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS RECEBO os embargos e os PROVEJO 

para sanar a omissão apontada no que tange a atualização do valor da 

causa, para fazer constar no mandado de citação do devedor o valor 

atualizado apresentado pelo credor, conforme cálculo acostado em 

Ref:38.

Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá 

requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do 

art.828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil.

 Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84522 Nr: 4416-18.2016.811.0018

 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): Tania Regina Perussi, Jorge Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por BANCO BRADESCO 

S/A, visando suprir suposta contradição na sentença, pois as partes 

entabularam acordo, pugnando pela suspensão do feito e não extinção.

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.

No mérito, acolho as alegações da parte embargante/requerida, eis que a 

celebração de acordo entre as partes, objetivando o parcelamento do 

débito, implica a suspensão da execução e não a sua extinção, conforme 

art. 922 do CPC.

No mais, enquanto perdurar o prazo de cumprimento avençado, é 

pertinente apenas determinar a suspensão do feito, prevalecendo a 

vontade das partes.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO 

HOMOLOGADO. EXTINÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO 

ATÉ QUE HAJA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 

792, I, DO CPC/1973. OBSERVÂNCIA DA VONTADE DAS PARTES 

CONFORME TERMOS DE ACORDO CELEBRADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO PROVIDO. Não é admissível a extinção do feito, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 269, III do Código de Processo Civil/73, 

enquanto perdurar o prazo de cumprimento avençado, sendo pertinente 

apenas determinar a suspensão do feito, nos termos do artigo 792, I, do 

CPC/1973, até a sua quitação ou eventual inadimplemento, em observância 

também aos termos do acordo celebrado. (TJMT; APL 151577/2017; 

Itaúba; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; DJMT 11/06/2018; Pág. 18)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, recebo os embargos de declaração e os 

PROVEJO para sanar a contradição apontada, e determinar a suspensão 

da execução, nos termos do artigo 922 do CPC, pelo prazo estabelecido 

no pacto para adimplemento da dívida.

Escoado o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugnar o que de direito, sob pena de extinção 

pelo cumprimento da obrigação (art. 924, III do CPC).

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87336 Nr: 417-23.2017.811.0018

 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: Aymoré Crédito, Financiamneto e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilton Fernandes Padim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 
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Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração interposto por Adenilton Fernandes 

Padim em face da sentença que o condenou ao pagamento de custas e 

honorários, eis que a parte é beneficiaria da justiça gratuita e não possui 

condições de arcar com as despesas em que foi condenada.

Pois bem.

Assim dispõe o art. 1.022, I, do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

(...)”

Nesse cenário verifico que assiste razão a parte embargante, pois é 

beneficiária da justiça gratuita.

Forte em tais fundamentos RECEBO os embargos e os PROVEJO para 

sanar a contradição apontada, modicando em parte a sentença proferida 

(Ref:31), SOMENTE no que tange ao último parágrafo, qual seja:

 “Condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro no patamar de 10% do valor 

atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2º, do CPC”.

PARA FAZER CONSTAR:

 “Condeno a parte vencida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, observados 

os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com exigibilidade 

suspensa, na forma do art. 98, §3º do CPC, já que o demandante litiga sob 

o amparo da gratuidade da justiça”.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56904 Nr: 3125-22.2012.811.0018

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elinaldo Angelo da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Academia de Tenis Resort Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para querendo impugnar a contestação 

fl.54/55, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38876 Nr: 2900-70.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilza Jandira Andreis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Obladen Aguiar - 

OAB:21.783-PR, Marcio Ari Vendruscolo - OAB:24736/PR

 Intimar os patronos da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.323/331, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59789 Nr: 2339-41.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionizio Toralli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta, por DIONIZIO TORALLI, 

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. 114-V/115, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 55.970,75 

(cinquenta e cinco mil novecentos e setenta reais e setenta e cinco 

centavos).

 A autarquia devidamente intimada para se manifestar não opôs embargos 

e peticionou concordando com os cálculos apresentados pela parte autora 

(f.120).

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. 120), HOMOLOGO os cálculos apresentados às f. 114-v/115, 

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.: 61972 Nr: 4599-91.2013.811.0018

 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: Maria Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta, por MARIA ALVES DA 

SILVA, 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. 113-114, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 48.612,95 

(quarenta e oito mil seiscentos e doze reais e noventa e cinco centavos).

 A autarquia devidamente intimada para se manifestar não opôs embargos 

e peticionou concordando com os cálculos apresentados pela parte autora 

(f. 123).

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. 123), HOMOLOGO os cálculos apresentados às f. 113-114, 

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 

(NA FORMA LOCITADA ÁS F. 113), 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.: 30225 Nr: 2802-56.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leurentina Faria da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta, por MARIA LEURENTINA 

FARIA DA COSTA, 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. 174-175, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 52.658,85 

(cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco 

centavos).

 A autarquia devidamente intimada para se manifestar não opôs embargos 

e peticionou concordando com os cálculos apresentados pela parte autora 

(f. 178).

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. 178), HOMOLOGO os cálculos apresentados às f. 174-175, 

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.: 61945 Nr: 4572-11.2013.811.0018

 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: Sonia de Souza Matos Coronel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Tendo em vista a possibilidade de habilitação dos sucessores da parte 

autora, a concessão de uma oportunidade para que haja habilitação do 

autor por seu espólio ou sucessores se impõe.

Assim, nos termos do artigo 313, I, do Novo Código de Processo Civil 

SUSPENDO o presente, para que seja providenciada a substituição 

processual do autor por seu espólio ou, na forma do artigo 687 e 

seguintes do Estatuto Adjetivo Civil.

Desta forma:

1) INTIME-SE a patrona da parte autora acerca da presente decisão e para 

que, querendo, promova a substituição do autor por seu espólio e indique 

seus sucessores no prazo de dez (10) dias, inclusive, regularizando as 

representações processuais;

2) Inexistindo habilitação no prazo assinalado, o presente feito será 

remetido ao arquivo;

3) Decorrido o prazo anterior, caso haja manifestação dos interessados, 

CERTIFIQUE-SE e colha-se parecer Ministerial, tendo em vista a informação 

de herdeiros menores.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33822 Nr: 1383-64.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Pacheco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Tendo em vista a possibilidade de habilitação dos sucessores da parte 

autora, a concessão de uma oportunidade para que haja habilitação do 

autor por seu espólio ou sucessores se impõe.

Assim, nos termos do artigo 313, I, do Novo Código de Processo Civil 

SUSPENDO o presente, para que seja providenciada a substituição 

processual do autor por seu espólio ou, na forma do artigo 687 e 

seguintes do Estatuto Adjetivo Civil.

Desta forma:

1) INTIME-SE a patrona da parte autora acerca da presente decisão e para 

que, querendo, promova a substituição do autor por seu espólio e indique 

seus sucessores no prazo de dez (10) dias, inclusive, regularizando as 

representações processuais;

2) Inexistindo habilitação no prazo assinalado, o presente feito será 

remetido ao arquivo;

3) Decorrido o prazo anterior, caso haja manifestação dos interessados, 

CERTIFIQUE-SE e volte-me concluso.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76979 Nr: 706-87.2016.811.0018

 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: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Leonardo Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143, 

Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84463 Nr: 4379-88.2016.811.0018

 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: Milton Gasparini Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo 

Energisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE a pretensão autoral 

para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 

55.560,00(cinquenta e cinco mil e quinhentos e sessenta reais), corrigida 

monetariamente a partir da data do desembolso, e acrescida de juros de 

mora de 12% ao ano, a partir da citação.Nos termos do art. 85 § 2º do 

CPC, CONDENO a requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho 

desenvolvido por parte dos advogados e o interregno de tempo em que o 

processo tramitou.Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Com o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos auto arquivo com as baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85832 Nr: 5175-79.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Mandala Transportes Ltda - EPP, Diego Martin Paes de 

Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Vida e Previdencia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:, Cibele Zanelato de S. Morais - 

OAB:OABSP 276970, Claudineia Santos pereira - OAB:, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Anote-se o substabelecimento de ref: 42.

 Deferindo a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal 

perquirida pelas partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para a data de 11.09.2018 às 14h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88189 Nr: 735-06.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Alexandre Pilocelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Durval dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir Antonio de Moraes - 

OAB:4.993 MT

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67033 Nr: 3713-58.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Ferreira Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Trindade Silva, Sandra Pitteri Dobbins 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INES VILELA DE CARVALHO - 

OAB:36826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Bofi - 

OAB:30515/PR

 D E C I S Ã O

I. Defiro o pedido de fls. 122/123 e para tanto, DETERMINO a expedição de 

mandado de penhora do imóvel indicado, devendo a parte exequente arcar 

com o pagamento de diligência.

II. Realizada a penhora, determino a AVALIAÇÃO do bem imóvel 

penhorado.

III. EXPEÇA-SE mandado de avaliação consignando o prazo de vinte (20) 

dias para entrega do laudo.

IV. Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente 

de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre 

o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o 

silêncio valerá pela concordância com o mesmo.

V. Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os 

litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

VI. Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de 

avaliação, venham-me conclusos para decisão.

VII. Caso o valor do débito seja superior ao valor da avaliação, INTIME-SE a 

parte exequente para pugnar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VIII. Após, caso o valor da avaliação cubra toda a dívida, volte-me os 

autos conclusos.

IX. Cumpra-se, com observância das formalidades legais, expedindo-se o 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62552 Nr: 16-29.2014.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSMdS, ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Intimar a patrona da parte requerida da designação da Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 16/07/2018, às 13h00min, no Cejusc.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65101 Nr: 2345-14.2014.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAdS, KTSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 S E N T E N Ç A

Trata-se de ação de Guarda c/c liminar de guarda provisória proposto por 

Anita Alves de Souza em face de Devair de Jesus Almeida, objetivando 

em síntese a guarda da menor Ketuni Tanielle Silva Almeida.

A parte requerente é avó materna da criança.

Relata que sua filha que é mãe da infante faleceu quando a menor possuía 

10 (dez) anos de idade.

Informa que desde então a neta esta sob seus cuidados e que o paradeiro 

do genitor é por ela desconhecido.

Liminarmente pugna pela guarda provisória da menor.

Em audiência de conciliação, restou homologado por meio de sentença, 

acordo firmado entre as partes com relação a guarda da menor (ata f. 

53-54).

Na referida audiência restou determinado o pagamento de pensão 

alimentícia, no valor de 30% (trinta) por cento do salário mínimo vigente.

O feito foi arquivado, porém adiante consta petição de desarquivamento 

para execução de débito alimentar.

Às f. 59 consta termo de acordo extrajudicial acerca dos alimentos.

Instado a manifestar, o MPE lançou parecer favorável a homologação do 

pedido (f.70).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 380 de 569



Vieram os autos conclusos. Decido.

Não há nos autos aparentemente vícios ou irregularidades capazes de 

gerar prejuízos aos menores, sendo a homologação medida cabível.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de 

estilo.

Ciência ao Ministério Público.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65209 Nr: 2428-30.2014.811.0018

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, WdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Ribeiro Gomes, Eliane Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de representação oferecida pelo Ministério Público em face de 

Claudemir Ribeiro Gomes e Eliane Alves da Silva, alegando que estes 

teriam infringindo a norma contida no art. 249 do ECA.

Narra o “parquet” que os representados são genitores de Wellington da 

Silva Gomes, à época menor de idade e que como seus guardiões 

descumpriram o dever inerente ao poder familiar.

Segue narrando que o menor apresentou extenso registro de atos 

infracionais nesta Comarca e que a família vinha sendo assistida pelo 

Conselho Tutelar, mas que os genitores foram omissos em relação às 

orientações que deveriam seguir, principalmente quanto à matrícula 

escolar e tratamento de dependência química no adolescente.

Devidamente citados, o requerido Claudemir apresentou contestação às 

f.60/63, aduzindo que sua conduta não se subsume à descrição típica, 

pleiteando a improcedência do pedido.

 Já a requerida Eliane, citada via edital, não apresentou defesa, sendo 

nomeado curador especial.

Realizada audiência, colheram-se depoimentos das testemunhas arroladas 

pelas partes.

Em seguida o MPE e a requerida apresentaram consecutivamente seus 

memoriais finais (f. 132/140).

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Após detida análise dos autos verifico que assiste razão à defesa. Para 

tanto, basta uma atenta leitura do dispositivo legal que embasa a 

pretensão punitiva estatal, in verbis:

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao 

poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação 

da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena - multa de três a vinte 

salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

 Vê-se que pratica o ilícito administrativo aquele que detém poder familiar 

ou decorrente de tutela ou guarda, que descumprir determinação do Juízo 

ou do Conselho Tutelar.

 Ora, é certo que não restou evidenciado nos autos a desídia dos 

genitores em relação ao filho, estando, portanto ausentes os requisitos de 

dolo e culpa.

A conduta punitiva contida no art. 249 do ECA deve ser restrita aos casos 

em que se afigura o descaso deliberado dos detentores do poder familiar 

em relação ao filho. Nestes autos extrai-se que o filho sempre 

desobedeceu os genitores que não tinham mais controle este.

Neste mesmo sentido vem sendo o entendimento do nosso e. Tribunal de 

Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA POR 

INFREQUÊNCIA DE ADOLESCENTE NA ESCOLA – MULTA DO ART. 249 DO 

ECA – CONDUTA CULPOSA E DOLOSA POR PARTE DO REPRESENTANTE 

LEGAL NÃO DEMONSTRADA – PREQUESTIONAMENTO – 

DESNECESSIDADE –CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há como responsabilizar os 

pais pelo abandono dos estudos pelo adolescente, impondo-lhes pena 

pecuniária, sem que esteja comprovada a sua conduta culposa e dolosa. 

(Ap 116796/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

De outro lado, é importante observar que os genitores do menor possuem 

baixa renda e neste sentido, a sanção pecuniária postulada em nada o 

beneficiaria.

Atualmente o referido adolescente já atingiu a maioridade, não possuindo a 

condenação mais nenhuma repercussão em sua educação.

 Concluindo, não há como identificar a conduta dolosa ou culposa que 

tipifique a infração contida no dispositivo em questão que justifique o 

consequente apenamento dos pais com a imposição de pagamento de 

multa.

Sim, pois ainda que recaia sobre os genitores o dever de garantir o 

acesso à educação, como atribuir às suas condutas o dolo ou a culpa, 

quando visivelmente impotentes diante do adolescente que simplesmente 

não quer estudar!

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedente o pedido veiculado na 

exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC.

 Transitada em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41148 Nr: 1587-40.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 93080 Nr: 3229-38.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luis Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei da Matta, Ceila Garcia da Matta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da Parte autora para que junte aos autos comprovante de 

complemento de pagamento de diligencia da Srª. Oficial, conforme certidão 

nos autos, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-61.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 28/08/2018 10:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34467 Nr: 1991-62.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Dante da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Melo, Carin Anabela Weyermanns Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o retorno da missiva, promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente 

para pugnar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-05.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANI DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Audiência conciliação designada para 14/08/2018 09:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101099 Nr: 7332-88.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc,Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em 

desfavor Altieles Alison Martins que visa apurar a prática do delito 

descrito no artigo 217 –A do Código Penal.A denúncia foi recebida em 21 

de março de 2018 (ref. 04), oportunidade que foi determinada a citação do 

denunciado para apresentar resposta à acusação. O denunciado foi 

citado e informou não ter condições financeiras de constituir advogado, 

sendo os autos posteriormente remetidos à Defensoria Pública que 

apresentou defesa cingindo-se a discordar da denúncia, deixando para 

comprovar suas alegações durante a instrução criminal.Não estando 

presentes as hipóteses de absolvição sumária foi designada audiência de 

instrução e julgamento.Posteriormente o acusado constituiu advogado de 

sua confiança e apresentou resposta à acusação pugnando pela 

absolvição bem como arrolando testemunhas.Contudo, observa-se que a 

Defensoria Pública apresentou, no prazo legal, defesa em favor do 

acusado. Assim, não obstante a constituição de causídico da confiança 

do acusado não que se falar em apresentação de nova resposta.Quanto 

às testemunhas arroladas pela defesa não há como deferir suas oitivas 

tendo em vista que quando o rol foi apresentado já tinha escoado o prazo 

de apresentação da resposta à acusação, sendo aquele o momento 

oportuno para arrolar as testemunhas.Nesse sentido [...] Assim, nos 

termos da fundamentação, determino o desentranhamento da resposta à 

acusação apresentada extemporaneamente bem como o cadastramento 

da advogada no Sistema Apolo.Cumpra-se a decisão de ref. 20.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 76571 Nr: 502-43.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney da Silva, Carlos Alexsander de 

Carvalho Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, JORGE BALBINO DA SILVA - OAB:3063, LINDAMIR 

MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Cód. 76571

Vistos.

Considerando a convocação deste Magistrado para a Audiência Pública 

da Cidadania, que ocorrerá no dia 27/07/2018 em Sinop/MT, cf. 

Ofício-Circular nº 10/2018-GAB/PRES, antecipo a Sessão Plenária para o 

dia 25/07/2018 às 09h00min.

Intime-se e requisitem-se os acusados e seus respectivos causídicos.

Intimem-se, também, os jurados.

Ciência ao Ministério.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Juara/MT, 11 de julho de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63549 Nr: 958-61.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevir De Nardi Segatti Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Autos nº 958-61.2014.811.0018 - Cód. 63549 Denunciado: Valdevir de 

Nardi Segatti Júnior Vistos etc, Trata-se de ação penal pública 

incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de VALDEVIR DE NARDI SEGATTI JÚNIOR dando-o 

como incurso nas sanções dos artigos 306, § 1º, inciso II, c.c artigo 309, 

ambos da Lei 9.503/97. DISPOSITIVO: Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, 

para absolver o denunciado VALDEVIR DE NARDI SEGATTI JÚNIOR do 

crime tipificado no artigo 309 do CTB, e condená-lo nas penas do art. 306 

c/c artigo 298, III ambos da Lei nº 9.503/97, cuja pena, passo a dosar. O 

delito cometido pelo acusado possui pena de detenção de 6 (seis) meses 

a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão 

ou a habilitação para dirigir. Estabelece-se então, como medida razoável e 

necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 6 

(seis) meses de detenção. Fixo, a pena de multa em 10 dias-multa e, 

considerando a capacidade econômica do réu, arbitro o valor do dia-multa 

em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. Verifica-se 

que o autor fora condenado por dirigir embriagado. Assim, fica proibido o 

autor de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor 

durante seis meses a contar da data do trânsito em julgado da sentença. 

Assim, condeno o réu VALDEVIR DE NARDI SEGATTI JÚNIOR a pena de 

06 (seis) meses de detenção, no regime aberto (art. 33 do Código Penal, 

§2º, c), e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário 

mínimo vigente na época dos fatos. Também fica proibido o autor de obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor durante seis meses 

a contar da data do trânsito em julgado da sentença. Após o trânsito em 

julgado, intime-se o réu para entregar em 48 horas, à autoridade judiciária 

a permissão para dirigir ou carteira de habilitação, se houver (art. 293, § 

1º, do CTB). Juara/MT, 11 de julho de 2018. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101099 Nr: 7332-88.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc,Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em 

desfavor Altieles Alison Martins que visa apurar a prática do delito 

descrito no artigo 217 –A do Código Penal.A denúncia foi recebida em 21 

de março de 2018 (ref. 04), oportunidade que foi determinada a citação do 

denunciado para apresentar resposta à acusação. O denunciado foi 

citado e informou não ter condições financeiras de constituir advogado, 

sendo os autos posteriormente remetidos à Defensoria Pública que 

apresentou defesa cingindo-se a discordar da denúncia, deixando para 

comprovar suas alegações durante a instrução criminal. É o relato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 382 de 569



[...].Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de outubro de 

2018 às 15h00min. Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 100342 Nr: 6853-95.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAT, ACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Marcio Teixeira da Fonseca - OAB:MT/8393-A, 

Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810

 Impulsiono o feito para o fim de intimar os advogados dos réus para 

apresentarem suas respectivas razões recursais, azo que já intimados 

por DJE para tanto, todavia, decorrido o prazo legal, 8 (oito)dias, as tais 

não foram apresentadas. Outrossim, certifico que trata-se de processo 

com réu preso, estando o feito pendente das diligências dos defensores 

desde o dia 12/06/2018, conforme publicação de ref. 121.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 65/2018

O Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro desta Comarca de Juína, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 11/2017-CGJ que dispõe 

sobre a implantação da Central de Mandados nas Comarcas de Primeira 

Entrância do Estado de Mato Grosso;

 RESOLVE:

 Art. 1º. Designar a servidora Andréa Rodrigues de Almeida, matrícula 

10908, Gestora Administrativo III, para exercer cumulativamente a função 

de Gestora da Central de Mandados.

 Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta à Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso, aos Juízes da 1ª vara, 2ª vara, 3ª vara e 

Juizado Especial e respectivas Secretarias, à Promotoria de Justiça e a 

Subseção da OAB.

Juína, 10 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA N.º 66/2018

O Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro desta Comarca de Juína, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a Servidora SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS 

OLIVEIRA, matrícula n.º 6297, Gestora Geral desta Comarca, estará 

afastada para tratamento médico nos dias 12 e 13 de julho de 2018,

RESOLVE,

DESIGNAR o servidor MARCIO JOSÉ FELBER, Gestor Administrativo II, 

matrícula n.° 24587, como Gestor Geral em Substituição, no período de 12 

e 13 de junho de 2018, sem prejuízo de sua função.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína, 11 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000953-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. A. (REQUERIDO)

 

Certifico que no dia 11/07/2018 entreguei ao Senhor Oficial de Justiça 

Plantonista a Carta Precatória juntamente com o Alvará de soltura para 

cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000530-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO)

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DOS(AS) SENHORES(AS) 

OFICIAIS(AS) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, NO ENDEREÇO: LOTE 61 SECÇÃO E 2ª FASE 

PROJETO JUINA, S/N, MATRICULA Nº 7376, ZONA RURAL, JUÍNA/MT, 

CEP:78.320-000, OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98707 Nr: 103-61.2014.811.0025

 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: MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT, SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORRÊA DO ESPÍRITO 

SANTO - OAB:14.133/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I do CPC, para condenar os requeridos Banco Bradesco S/A e 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT ao 

pagamento de indenização, por danos morais, os quais restam fixados no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se apresentam razoáveis e 

suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação 

ilícita.Em se tratando de responsabilidade por danos morais, os juros de 

mora e a correção monetária devem incidir da seguinte forma: correção 

monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento danoso, ex vi do julgamento proferido no Resp n 

1.132.866/SP (2ª Seção - Dissídios Privados), que pacificou a 

jurisprudência da Alta Corte sobre esse tema;Custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, recíproca e proporcionalmente distribuídos entre as partes 

à base de 75% (setenta e cinco por cento) das custas pelos requeridos e 

25% (vinte e cinco por cento) pela autora, invertendo-se essa fração 

quanto ao direito à verba honorária.Havendo trânsito em julgado, 

certifique-se e aguarde-se eventual, pelo prazo de seis meses, remetendo 

ao arquivo se silentes as partes.Preclusas as vias recursais e inexistindo 

pedido de cumprimento de sentença, arquive-se, com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Juína/MT, 11 de julho de 
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2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107880 Nr: 1524-52.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRA LEÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA JUINA 

LTDA, LEANDRO HERMES, DONIZETE APARECIDO VIEIRA, NELSON 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

COMPARECER EM SECRETARIA A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102948 Nr: 3744-57.2014.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TST, EMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍVEA MAGALHÃES SILVA - 

OAB:OAB/RO 1613

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA 

NOS AUTOS PARA O DIA 24 DE JULHO DE 2018, ÀS 15H20MIN, NOS 

TERMOS DA DECISÃO DE FL. 80: "V I S T O S, Trata-se de Ação 

Averiguação de Paternidade c/c Alimentos movida por Tiago Saorim Testa, 

representado por sua genitora Debora Simone Saorim Testa em face de 

Edimar Moreira Silva. [...] Assim, não havendo preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, DECLARO SANEADO O FEITO, nos termos do art. 

357, do CPC. Ato contínuo, designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o DIA 24 DE JULHO DE 2018, às 15h20min., devendo as 

partes apresentarem o rol de testemunhas, no prazo legal. INTIME-SE o 

requerido por meio da advogada constituída nos autos. Em razão do 

disposto no art. 455 do CPC, consigno que caberá ao advogado das 

partes intimar as testemunhas, dispensando-se a intimação do juízo, salvo 

nos casos do §4º do mesmo dispositivo legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112250 Nr: 3742-53.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JUINA/MT, HERMES 

MIGUEL INFANTINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERY HELLEN BERGAMINI, PEDRO MUFATTO, 

Nelson Silvestrin, GENICE SILVESTRIN, MARIANO SERAFIM, GENI BATISTA 

SERAFIM, NATAL FELBER, ADELINA FELBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM 02 DILIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS NO(S) BAIRRO(S) 

MÓDULO 01. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 97922 Nr: 12-68.2014.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALI RAMADAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 56: "Vistos etc. Antes de analisar o pedido retro, 

DETERMINO a intimação da parte autora para se manifestar acerca da 

conversão da ação em execução, conforme autoriza a Lei nº 

13.043/2014."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132996 Nr: 4468-56.2017.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO E LAVOURA MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO ANA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA, 

DEJAIME JESUS DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, GLEISON QUEIROZ DE SOUZA - OAB:12.746/MT, RODRIGO 

CARLOS BERGO - OAB:8435/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO, À(S) FL(S). 27-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91539 Nr: 5966-66.2012.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR, VRP, JBRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O, JARBAS ANTONIO DIAS - OAB:7842-B

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECER EM 

CARTÓRIO A FIM DE RETIRAR AS RESPECTIVAS CERTIDÕES DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92318 Nr: 363-75.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENAIRA BRAZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DE JUINA - PREVIJUÍNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT, CRISTÓVÃO ANGELO DE MOURA - OAB:5.321-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE, o 

pedido formulado por Denaira Braz Ferreira na ação previdenciária de 

aposentadoria por idade proposta em face do Fundo Municipal de 

Previdência Social de Juína – PREVIJUINA.CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de fixar 

hono rá r i os  sucumbenc ia i s  an te  a  reve l i a  d a  p a r t e 

requerida.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Juína/MT, 11 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99299 Nr: 726-28.2014.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARQUES DA SILVA, RENATA MARCELINA 

RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUISON LEONIDAS LEME, ESPOLIO DE 

JOACIL LEONELSON LEME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAQUISON LEONIDAS LEME, Cpf: 

01963867130, Rg: 1.626.694-3, Filiação: Joacil Leonelson Leme e de 

Maraia Marlise Noronha da Motta, data de nascimento: 07/07/1988, 

brasileiro(a), natural de Juína-MT, solteiro(a), auxiliar de montagem, 

Telefone 3566-3317. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião promovida por José 

Marques da Silva e Renata Marcelina Ribeiro da Silva em face de Espólio 

de Joacil Leonelson Leme, representado por Jaquison Leonidas Leme, 

distribuída em 27/02/2014, tendo como objeto o imóvel abaixo descrito.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel com área de 490m² 

(quatrocentos e noventa metros quadrados), localizado neste município de 

Juína-MT, registrado sob a Matrícula nº 7.228, Livro nº 02, de 23/06/2010, 

do Cartório de Registro de Imóveis do 6º Ofício de Cuiabá-MT.

Despacho/Decisão: "VISTOS ETC.Recebo a petição inicial, pois atende aos 

requisitos do artigo 282, do CPC.CITEM-SE os requeridos para que 

responda a presente ação, no prazo de quinze (15) dias (CPC, art. 297), e 

por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, dos confinantes e os 

interessados ausentes incertos e desconhecidos (CPC, artigos 942 e 

232).CONSIGNE-SE no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 285 e 319).DE CIÊNCIA a União, Estado e ao Município para que 

manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a cada ente cópia 

da inicial e dos documentos que a instruíram.NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público para que intervenha em todos os atos do processo, nos termos do 

artigo 944, do CPC."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 11 de julho de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95027 Nr: 3282-37.2013.811.0025

 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 DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CESAR DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILTON CESAR DE ALMEIDA SILVA, Rg: 

878.799, Filiação: Ana Rosalina de Almeida Silva e Nilton da Silva, data de 

nascimento: 31/01/1972, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

policial militar. 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 civil por ato de improbidade 

administrativa supostamente praticado por Sargento da Polícia Militar, que 

na condição de comandante do Núcleo da PM na cidade de 

Rondolância/MT, teria se valido da sua condição de agente público para 

obter vantagens ilícitas, provocando danos ao Erário e locupletando-se 

ilicitamente de dinheiro público para atender suas conveniências pessoais. 

A ação foi ajuizada em 19/07/2013.

Despacho/Decisão: "Vistos, etc.Cuida-se de ação civil por ato de 

improbidade administrativa supostamente praticado por Sargento da Polícia 

Militar, que na condição de comandante do Núcleo da PM na cidade de 

Rondolância/MT, teria se valido da sua condição de agente público para 

obter vantagens ilícitas, provocando danos ao Erário e locupletando-se 

ilicitamente de dinheiro público para atender suas conveniências 

pessoais.Ajuizada a ação em 19/07/2013, foi determinada sua intimação 

para responder, previamente, ao pedido sancionatório, nos termos do art. 

17, § 7º da LIA, e de lá para cá, são quase 5 anos de tentativa de 

notificação do policial, que a cada correspondência ou carta precatória 

enviada, muda de lotação, saindo do Comando de Rondolândia, para o de 

Figueirópolis do Oeste, e desse para o de Ipiranga do Norte, e depois veio 

o gozo de licença-prêmio por quase um ano, mudança para Cáceres/MT, 

de onde veio a notícia de que o acusado estaria lotado em Pontes e 

Lacerda, depois para Nova Lacerda, a seguir Comodoro, e, finalmente, 

registrou-se que retornou ao comando de Figueirópolis do Oeste, quando 

foi debalde mais uma tentativa de intimação, porque, por fim, ele teria 

retornado a Nova Lacerda/MT.Essa peripécia de transferências, todo esse 

ir e vir do acusado está documentado e registrado nos autos, não se 

tratando de simples ilação ou deducionismo do juízo, e demonstram que 

sabe-se lá porque razões, nos últimos 5 anos, o sargento PM acusado de 

usar viatura da polícia para fins particulares, de viajar milhares de 

quilômetros com ela, abastecendo aos custos do Erário, não é encontrado, 

nunca está no mesmo batalhão anterior, goza de licenças extensas, e 

chega-se ao ponto de em algumas oportunidades, o próprio Comando da 

PM assinalar que desconhece onde o servidor está lotado.Se isso é 

deliberado, se é arquitetado, se é exercício do mais baixo e ignóbil sentido 

da ideia de corporativismo, ou se é uma infeliz coincidência de que um 

sargento da PM mude de local de trabalho por 9 vezes em 5 anos, mas o 

certo é que a demora na notificação primitiva do suposto agente ímprobo 

desbordou da razoabilidade e se apresenta como um exemplo pronto e 

acabado da despreocupação, do desinteresse da instituição policial em 

colaborar com o andamento do feito.É bem sabido que servidores públicos 

militares tem, pela previsão do art. 243, parágrafo único do NCPC, a 

prerrogativa de intimação na unidade em que estiver servindo se não for 

conhecida a sua residência ou nela não for encontrado.Acontece que seja 

na residência (que apontaram ser Cuiabá e depois Cáceres, mas onde 

nunca foi encontrado), seja nos inúmeros batalhões onde – supostamente 

– ele estaria lotado, a cada Carta Precatória expedida uma novidade: o 

sargento havia sido transferido para as cidades vizinhas no Oeste do 

Estado.Por conseguinte, a mim está evidenciada a clara e manifesta 

intenção do agente público de evitar, ao máximo que puder, o 

prosseguimento da lide, talvez esperando para dizer que a ação está 

prescrita ou coisa parecida, o que justifica, sem sombra de dúvidas, a 

citação editalícia, que como é de sabença geral, se cuida de medida de 

ultima ratio do processo, quando esgotados os meios normais de tentativa 

de citação do réu.Destarte, DEFIRO o requerimento de citação ficta feito 

por duas vezes já pelo Parquet, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos II, III e 

IV do art. 257 do NCPC.Determino, por subserviência ao ideal de 

contraditório substancial e da atuação mais colaborativa do magistrado no 

processo, que o edital seja encaminhado ao endereço eletrônico do 

Comando Regional do Oeste, em Cáceres/MT e do Batalhão ou núcleo da 

PM/MT na cidade de Nova Lacerda/MT, onde, ao menos até dois meses 

atrás, ele estava lotado, a fim de que, talvez assim, o acusado se 

disponha a tomar conhecimento da ação civil que é movida contra si. 

Transcorrido o prazo de resposta, não havendo manifestação do 

executado, desde já, em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio a Drª. Dariane Agostinetto – OAB/MT 20.322-O, 

advogada militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da 

causa, devendo ser intimada, independente de novo despacho, para 

apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3URH, 

para o caso de realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do 
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processo, reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes 

do julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Se apresentada 

defesa ou resposta pelo réu, resta prejudicada a nomeação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 11 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,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, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Observações: Transcorrido o prazo de resposta, não havendo 

manifestação do executado, desde já, em

 respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. 

Dariane Agostinetto –

 OAB/MT 20.322-O, advogada militante nesta Comarca, para que assuma o 

patrocínio da causa,

 devendo ser intimada, independente de novo despacho, para apresentar 

resposta no prazo legal.

Juína, 11 de julho de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111603 Nr: 3389-13.2015.811.0025

 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: LICINIA MARIA MUNHOZ, MARIA EUNICE SANTANA, 

MARILEIDE QUEIROZ DE SOUZA, SOLANGE PEREIRA DA ROSA, 

MARLENE ROSA PIRES, MARIA HILDA PANAS, MARGARIDA DE JESUS 

SANTANA, MARIA APARECIDA VIEIRA CASARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90321 Nr: 4637-19.2012.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ALVES DA SILVA, LUZIA RITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA NASCIMENTO, SONIA DO 

NASCIMENTO, CLEMENCIA MARIA DE JESUS XAVIER, OZÓRIO 

FRANCISCO XAVIER, TAISA RONSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 

04. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Decisão

Decisão 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 n°: 1000946-67.2018.811.0025 

Requerente: Anderson Paulo Nava Requeridos: Estado de Mato Grosso 

VISTOS, 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. Segundo afirma, a solicitação de 

internação em UTI com neurocirurgia foi regulada por meio do SISREG III na 

data de 10/07/2018, no entanto, até a presente data o pedido encontra-se 

pendente, o que obrigou a judicialização da questão, com a finalidade de 

consagrar, de modo efetivo, o direito de amplo acesso à Saúde, como 

prometido no art. 196 da CR/88. É a suma do que importava relatar. D E C I 

D O Esquadrinhada a pretensão inicial, cumpre ressaltar que o presente 

procedimento se trata de mais uma ação judicial em busca do 

acautelamento da saúde de pacientes do Sistema Único de Saúde, ante a 

situação de iminente risco de agravamento do quadro clínico ou até mesmo 

do óbito do infante enfermo, que, não possuindo condições de suportar os 

custos do procedimento cirúrgico que necessita em hospital privado, 

precisa se valer dos serviços da saúde pública, os quais, como é de 

sabença geral, esbarram nos limites e falhas de organização, gestão, 

funcionamento de todo sistema. Acontece que nessas ocasiões, haverá 

de prevalecer como vetor orientativo e interpretativo o fundamento 

constitucional da dignidade da pessoa humana, considerado o núcleo 

axiológico do constitucionalismo contemporâneo, representando, pois, o 

valor supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de 

toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias 

fundamentais. Destaque-se, ainda, que o direito à saúde, assegurado a 

todos pela Constituição da República de 1988, nos termos do seu artigo 

6º, nada mais é do que consequência material e substancial indissociável 

do direito à vida, elevado a condição de garantia fundamental básica pelo 

art. 5º, caput, do Texto Maior. Nesse sentido, já se manifestou o Supremo 

Tribunal Federal: “O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – 

políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o 

acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O caráter 

programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por 

destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, 

a organização federativa do Estado Brasileiro – não pode converter-se em 

promessa institucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever 

por um gesto de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado” (RE 267.612 – RS, DJU 23/08/2000, Rel. Min. 

Celso de Mello) A Constituição protege, portanto, a cura e a prevenção de 

doenças por meio de medidas que assegurem a integridade física e 

psíquica do ser humano como consequência direta do fundamento da 

dignidade da pessoa humana. Dito isso, admite-se que o mau uso, o 

excesso, o desvio de finalidade na judicialização da saúde, acabou por 

provocar nos órgãos judiciários a necessidade de se precatarem, de 

atuarem de modo mais cauteloso e ponderado, sopesando valores e 

buscando acomodar o interesse do paciente com os limites orçamentários 

e estruturais do Estado, todavia, em hipóteses como a dos autos, é 

necessário reconhecer que o grave quadro clínico do paciente, somado 

ao risco de demora na concessão do tratamento de emergência, em 

especial porque devidamente regulado no SISREG III (cód. 248008257), 

teve seu tratamento negado por ausência de vagas, autoriza a 

intervenção judicial para a concretização da politica pública sonegada. 

Diga-se com todas as letras: a saúde é corolário lógico do direito à vida 

digna e, sendo assim, estando em risco ou sob ameaça de perecimento tal 

direito, há que se dar a ele o valor e o status que a própria CF/88 

concedeu, como bem leciona a doutrina: “[...] nenhum bem da vida 

apresenta tão claramente unidos o interesse social, como o da saúde, ou 
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seja, do bem-estar físico que provém da perfeita harmonia de todos os 

elementos que constituem o seu organismo e de seu perfeito 

funcionamento. Para o indivíduo saúde é pressuposto e condição 

indispensável de toda atividade econômica e especulativa, de todo prazer 

material ou intelectual. O estado de doença não só constitui a negação de 

todos estes bens, como também representa perigo, mais ou menos 

próximo, para a própria existência do indivíduo e, nos casos mais graves, 

a causa determinante da morte. Para o corpo social a saúde de seus 

componentes é condição indispensável de sua conservação, da defesa 

interna e externa, do bem-estar geral, de todo progresso material, moral e 

político.” (José Cretella Júnior apud Zanobini, in "Comentários à 

Constituição de 1988", vol. III, pág. 4331). Posta a questão nesses termos, 

parece-me, ainda, relevante destacar que, em situações como a dos 

autos, nem sequer se apresenta possível debater a incidência do princípio 

da reserva do possível, a uma porque se trata do bem jurídico em concreto 

sob ameaça de perecimento, e a duas porque, como cuidou de demonstrar 

o requerente, seu estado clínico é grave e não existem condições físicas 

e estruturais nos nosocômios da região para o tratamento imediato e 

emergencial, o que implica risco iminente de agravamento do quadro clinico 

do paciente ou ainda do seu óbito, na medida em que foi diagnosticado 

com traumatismo cranioencefálico grave e está apresentando, dentre 

outros sintomas, hemorragia subdural, e cujo tratamento, segundo os 

médicos que o estão atendendo, deve ser realizado em caráter 

emergencial. Vale dizer: na situação versanda acha-se estampada a 

urgência na realização de cirurgia no paciente, assim como é indiscutível a 

ausência de estrutura dos hospitais locais para atender ao reclamo, o que, 

sem sombra de dúvidas, justifica a direção da pretensão ao ente estadual, 

que possui sob sua coordenação a Central de Regulação do SUS regional. 

Mais uma vez, colho a lição dos Tribunais: "Não se mostrará lícito ao Poder 

Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade 

financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele 

o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de 

inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos 

cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, 

desse modo, que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a 

ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, 

pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas 

obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta 

governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 

aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 

essencial fundamentalidade" (STF, ADPF n. 45, Relator: Min. Celso de 

Mello). Posta a questão nesses termos, é evidente a presença dos 

requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão das 

tutelas de urgência. Registre-se que com a entrada em vigor do Novo 

Código de Processo Civil a concessão de tutela de urgência está 

condicionada à verificação de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o 

que prevê o artigo 300 do no Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 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. Embora a nova legislação 

processual não tenha mencionado expressamente como requisitos para a 

concessão de tutelas de urgência o fumus boni iuris (fumaça do bom 

direito) e periculum in mora (perigo da demora), entendo que tais aspectos 

estão englobados pela “probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. Assim, especificamente quanto à 

“probabilidade do direito” (fumaça do bom direito), observa-se que o 

requisito está consubstanciado na prova de enfermidade, do seu grau de 

gravidade e da desestrutura local para atender à urgência médica 

apresentada, autorizando a conclusão de ser direito do paciente receber 

tratamento de saúde de forma eficiente e gratuita, conforme preceituado 

nos artigos 194 e 198, inciso II, da Constituição Federal. O “perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo” (perigo da demora) está 

evidenciado no prejuízo de que possa resultar a não concessão da liminar 

pleiteada, visto que é notório que se o paciente não for imediatamente 

submetido internado em UTI com suporte neurocirúrgico, poderá sofrer 

dano irreparável à própria vida, conforme evidenciam os documentos 

atrelados ao pedido. Doutro lado, cumpre ressaltar que a antecipação 

liminar da tutela está calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da 

certeza, na medida em que a razão precípua da concessão está calcada 

na ideia de emergência/urgência da medida e não no seu grau de 

plausibilidade, o que escancara o caráter cautelar da pretensão, e 

autoriza a sua concessão inaudita altera pars, conforme previsão do § 2º 

do artigo 300 do CPC, até mesmo porque não há irreversibilidade na 

eventual constatação de que o tratamento era desnecessário ou que 

poderia ser custeado de modo mais econômico, porque possui o Estado a 

prerrogativa de requerer a indenização preconizada no art. 302 do CPC, 

de aplicação analógica à hipótese. Com estas razões, DEFIRO a 

antecipação liminar da tutela, a fim de que o Estado de Mato Grosso 

garanta ao paciente Anderson Paulo Nava, IMEDIATAMENTE, internação 

em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) com atendimento neurocirúrgico, 

conforme recomendação médica, em qualquer unidade médica do Estado 

de Mato Grosso, preferencialmente da região noroeste, para evitar 

dispêndios de custos de deslocamentos mais longos e caros; caso se 

comprove a ausência de leitos, vagas ou disponibilidade cirúrgica nos 

nosocômios da região, defiro a internação em qualquer hospital público do 

Estado aparelhado para atender a urgência apresentada; 

subsidiariamente, não havendo vaga pública, defiro a internação em 

unidades hospitalares particulares, preferencialmente os conveniados ao 

SUS, ou, finalmente, as puramente privadas; inexistindo vagas no Estado, 

defiro a transferência para outro Estado da Federação, independente de 

aguardar qualquer tipo de fila de espera, inclusive mediante a aquisição de 

vaga no setor privado, caso seja necessário, visto que se trata de tutela 

do bem maior que é a vida, tudo isto com fulcro no disposto dos artigos 

194, c/c 198 da CF e artigos 497, c/c 297 do Código de Processo Civil. Da 

mesma forma, com fundamento em recomendação médica, para 

cumprimento da ordem exarada DEFIRO o transporte do paciente via UTI 

aérea, que deverá estar aparelhada para transporta-lo no estado de risco 

de morte que se encontra. Adiante, a fim de dar eficácia ao provimento, 

fixo multa diária em caso de descumprimento da presente decisão, no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme dispõe o artigo 497 do CPC, 

e de acordo com a jurisprudência da Corte Estadual: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA O PODER PÚBLICO. 

ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES. ART. 2º DA CF. NÃO CONFIGURADA CONTROLE JUDICIAL 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. IMPOSIÇÃO DE MULTA 

COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Em se tratando de liminar concedida em ação civil pública 

que visa salvaguardar o direito à saúde, não se aplica o regramento 

contido no artigo 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92. 2. O descumprimento dos 

deveres provenientes da constituição afasta a possibilidade de a decisão 

impugnada configurar violação ao princípio da separação dos poderes. 3. 

Inexiste óbice para aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública, pelo 

descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou a 

entregar coisa, pois o instituto é compatível com a ausência de efeitos 

coercitivos em face de pessoa jurídica de direito público. 4. É cabível a 

fixação de multa cominatória contra o poder público, em valor razoável, 

com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao da obrigação 

de fazer.”(TJMT; AI 28469/2012; Tangará da Serra; Terceira Câmara Cível; 

Relª Desª Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 02/10/2012; 

DJMT02/07/2013; Pág. 21). Intime-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa 

do Procurador-Geral do Estado e do Secretário Estadual de Saúde, via 

Carta Precatória, a ser expedida via Malote Digital, a fim de que 

imediatamente cumpram a presente liminar, IMEDIATAMENTE, sob pena de 

imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Cientifique-se o Ministério Público. Sem prejuízo, estando em termos, 

recebo a petição inicial. Proceda-se a citação do requerido para, querendo 

e no prazo legal, apresentar defesa, indicando as provas que pretende 

produzir, na medida em que, por se cuidar da tutela de direito individual de 

saúde, descabe a realização de mediação/conciliação judicial, ante a 

notória impossibilidade/recusa dos entes estatais de se submeterem a tais 

procedimentos, ante a carência de representantes legais ao desempenho 

do mister. O presente feito tramitará em sistema de prioridade, nos termos 

do artigo 1048, inciso I, do CPC. Cumpra-se COM URGÊNCIA, servindo a 

presente decisão como mandado/carta precatória/ofício, no que couber. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BACH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP 

(RÉU)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, expedindo matéria para a 

imprensa com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte autora 

para tomar ciência do documento ID. 14133841. Franklin J. Alves Bastos 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000657-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU NERVIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo o advogado(a) da parte autora para, no prazo legal, tomar ciência 

da despacho ID 13954080. Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 91515 Nr: 5942-38.2012.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Intime-se o exequente sobre a decisão de fl. 709.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 86585 Nr: 469-71.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEMV, MMV, RV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente, para promover o andamento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, conforme preceitua o art. 

317, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96706 Nr: 5170-41.2013.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDO, MSSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDO, KSF, MEOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Intime-se a parte autora para que compareça a esta Secretaria para 

assinar Termo de Guarda Definitiva, conforme R.Sentença de fls 78/79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80139 Nr: 4681-09.2010.811.0025

 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): JOSÉ LINO GERALDO MARTINS RODRIGUES, 

ANGELA REGINA SANSÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, MILTON JOSÉ SCHWERZ - OAB:12.254 SC

 Vistos etc."Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 201/215.Após, venham-me os 

autos conclusos para ulterior deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Juína/MT, 03 de julho de 2018.VICTOR LIMA 

PINTO COELHOJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2640 Nr: 4-24.1996.811.0025

 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 SISTEMA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFEEIRA SANTISTA LTDA, EDSON FREITAS 

FAGUNDES, SIDNEY JOSÉ LUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:OAB/SP 140.500A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Intimação do Advogado dos executados, para que, apresente as as 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52349 Nr: 5842-88.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTADA, 

EVERTON DA SILVA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GORETE SERVILHERI ARANTES, 

GILMAR ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, CHRISTIAN FERNANDES RABELO - OAB:333-B/RO, 

DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6057, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:34495

 Intime-se o Embargado para manifestar-se acerca dos Embargos de 

Declaração opostos às fls. 94/95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 91138 Nr: 5520-63.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARI SIMIONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY JOSÉ LUI, BANCO SISTEMA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, Larissa Aguida Vitela Pereira - 

OAB:9.196, WALDEMAR DECCACHE - OAB:OAB/SP 140.500A

 Intimação do Advogado da parte executado para que, no prazo legal 

pague o valor arbitrado na sentença.conforme r. decisão fls. 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 103604 Nr: 4233-94.2014.811.0025

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 
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Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE 

GUARANIAÇU-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA COPATTI DOGENSKI - 

OAB:OAB/RS 97.459, LUIS FERNANDO DE MORAES MELLO - 

OAB:19056/B

 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, que compareça ao Cartório da 2° Vara 

Cível de Juína, para retirada da certidão de nascimento devidamente 

retificada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 88076 Nr: 2134-25.2012.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHO LUZ - 

OAB:OAB/MG 12.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora acerca do Despacho de fls 131/132, para 

querendo, manifetar-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90036 Nr: 4320-21.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHDS, AHDS, AFDS, AHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Intime-se as partes, para querendo, manifestar-se no prazo legal, acerca 

da Sentença de fls. 91/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46313 Nr: 630-86.2009.811.0025

 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: NLA, EDYLENE APARECIDA LATOCHESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA SABIA DE CAMPOS 

OKIMOTO - OAB:OAB/RO 3.570, KLINGER NOGUEIRA DA ROCHA - 

OAB:3.724

 Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo legal, acerca do 

Ofício 060/18, juntado à fl. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 92743 Nr: 858-22.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILDA BATISTA DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Observando o disposto no artigo 513 §2º do NCPC, intime-se a executada 

CILDA BATISTA DE GOIS, nos termos do art. 346 do NCPC, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o valor arbitrado na sentença, acrescido das 

custas, se houver.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3055 Nr: 5408-75.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO PINDOBEIRA SANTA ROSA, vulgo 

"GATO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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

 Vistos,

INTIME-SE a Defesa para se manifestar sobre o aditamento, inclusive, 

querendo arrolar testemunhas novas ou pleitear o reinterrogatório do 

acusado.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128018 Nr: 1295-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO TEIXEIRA PACHECO, WILLIASMAR 

DO NASCIMENTO GOMES, LUIZ SERGIO DIVINO, APARECIDA DE FREITAS 

APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal externada na denúncia para:I. CONDENAR o réu LUIZ 

SÉRGIO DIVINO, vulgo “LUIZ TATOO”, como incurso nas penas do art. art. 

33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, 

ABSOLVENDO-O do crime previsto no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 

12.850/2013;II. CONDENAR o réu WILLIASMAR DO NASCIMENTO GOMES, 

vulgo “SMEAGOL”, como incurso nas penas do art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei 

n. 12.850/2013, bem como RECONHECER a coisa julgada, nos termos do 

art. 485, V, c/c art. 502, ambos do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º 

do Código de Processo Penal em relação ao crime tipificado no art. 33, 

caput, da Lei n. 11.343/2006, isso por que condenado nos autos sob o 

código 126512; III. CONDENAR a ré APARECIDA DE FREITAS APOLINÁRIO, 

vulgo “CIDA” como incurso nas penas do art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 

12.850/2013 e art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 

11.343/2006, c/c o art. 69 do CP;IV. CONDENAR o réu ROGÉRIO TEIXEIRA 

PACHECO, vulgo “BEIRA MAR” como incurso nas penas do art. 2º, § 4º, 

inciso I, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos 

da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 69 do CP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130704 Nr: 2979-81.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136917 Nr: 1181-51.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intimação da advogada do réu, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste o endereço da testemunha, Sr. Ivante (mulher no maranhão).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010383-18.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(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 que segue anexa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010383-18.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(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 que segue anexa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-40.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUCAS ALVES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010388-40.2015.8.11.0025. REQUERENTE: ROBSON LUCAS ALVES 

FONSECA REQUERIDO: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ARENAPOLIS 

LTDA - ME “Nos termos no enunciado 90 do FONAJE, havendo manifesta 

expressão do autor desistindo da ação, desnecessária é a concordância 

da parte requerida, porque o procedimento sumaríssimo definido na Lei 

9.099/95 depende de presença e participação pessoal do autor para 

poder ser processado. Assim sendo nos termos do aritgo 51 da Lei do 

Juizados Especiais e em conformidade com artigo 485, VIII, do CPC de 

2015 extingo a ação sem julgamento do mérito. Partes cientes, trasitada 

em julgado, arquive-se”. JUÍNA, 15 de maio de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-27.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSUCENA ROCHA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MAYCON ALMEIDA ALVES (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

V. EPIFANIO DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes para, no prazo de 

05 (Cinco), apresentar alegações finais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-14.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JALES JOSE PERASSOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual julgou e 

declarou extinto o processo com resolução do mérito, bem como 

determinou a expedição de alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-25.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA THAISI HERMES PETRY GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARYANNA NATASHA PORTO DE GODOI OAB - PR63610 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual julgou e 

declarou extinto o processo com resolução do mérito, bem como 

determinou a expedição de alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000283-89.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NARCIZIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 
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seu advogado, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual julgou e 

declarou extinto o processo com resolução do mérito, bem como 

determinou a expedição de alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010266-27.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE ALMEIDA SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010266-27.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ADRIANO DE ALMEIDA 

SOUZA VISTOS. Intime-se o requerido para cumprir voluntariamente a 

sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa citada anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida. Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da 

Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Por fim, 

registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 17 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-13.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DIAS PEREIRA JUNIOR SERVICOS DE INFORMATICA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 e 

declarou extinto o processo com resolução do mérito, bem como 

determinou a expedição de alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010508-54.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual julgou e 

declarou extinto o processo com resolução do mérito, bem como 

determinou a expedição de alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-33.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELISBERIO PALACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual julgou e 

declarou extinto o processo e o fez com resolução do mérito, bem como 

determinou a expedição de alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-83.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE NASCIMENTO FARIA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (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 e 

declarou extinto o processo e o fez com resolução do mérito, bem como 

determinou a expedição de alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010491-47.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTEVIR L TREVISAN - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010491-47.2015.8.11.0025 REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: ALTEVIR L TREVISAN - ME VISTOS. Intime-se o 

requerido para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da multa citada 

anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á 

mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto 

os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020012-16.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (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 

improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, em 

consequência, considerando que o valor penhorado contempla a 

integralidade do débito exequente, julgou extinta a presente execução e o 

fez com resolução do mérito, bem como determinou a expedição de alvará 

em favor do credor para levantamento do valor depositado, devendo a 

parte beneficiada informar os dados bancários nos autos ou, em caso de 

conta de causídico, apresentar procuração específica para tal ato.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010496-69.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca do Despacho retro o qual determinou a expedição 

de alvará tendo em vista pagamento espontâneo pela parte requerida, bem 

como para que se manifeste quanto a impossibilidade de restabelecer a 

linha telefônica. Deste modo, abriu-se prazo de 05 (cinco) dias para que a 

parte Requerente manifeste-se o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010370-19.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SIMOES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual julgou e 

declarou extinto o processo com resolução do mérito, bem como 

determinou a expedição de alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado no ID n° 8698551.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-18.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRINETE FRANCISCA DE LIMA GRAMAGOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (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)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual julgou e 

declarou extinto o processo com resolução do mérito, bem como 

determinou a expedição de alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado no ID n° 10818591.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-85.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS M DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (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 e 

declarou extinto o processo com resolução do mérito, bem como 

determinou a expedição de alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado no ID n° 11116409.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-52.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENALVA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT19454/O 

(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)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual julgou e 

declarou extinto o processo com resolução do mérito, bem como 

determinou a expedição de alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado no ID n° 11378695.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID CARINE COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DELVANI COSTA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (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 e 

declarou extinto o processo com resolução do mérito, bem como 

determinou a expedição de alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado no ID n° 11172428.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-62.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual julgou e 

declarou extinto o processo com resolução do mérito, bem como 

determinou a expedição de alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado no ID n° 9992483.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-32.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JOSE SELCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas a parte Requerente acerca 

de todo conteúdo da Sentença o qual julgou e declarou extinto o processo 

com resolução do mérito, bem como determinou a expedição de alvará em 

favor do credor para levantamento do valor depositado no ID n° 11362500.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-34.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAICO JOSE DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual julgou e 

declarou extinto o processo com resolução do mérito, bem como 

determinou a expedição de alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado no ID n° 4618012.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA PEREIRA BARREIRA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, nas pessoa de 

seu advogado, acerca do conteúdo da Sentença o qual julgou e declarou 

extinto o processo sem resolução do mérito e por consequência 

dispensou a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010445-29.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M L ZADORESKI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENIRA CASTRO MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual homologou o 

acordo bem como para que manifeste-se quanto a satisfação do débito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sua inércia ser interpretada 

como concordância e, consequentemente, ser promovida a liberação do 

veiculo constrito e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000968-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que manifeste-se sobre a defesa apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000529-85.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANTONIO CLAUDIO SOUZA NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca de todo conteúdo da Sentença que declarou a 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, bem como determinou o 

cancelamento da averbação efetivada sobre o imóvel matriculado sob 

matricula n° 14279, no Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, livro 

02, de propriedade da executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-96.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seus advogado, acerca de todo conteúdo da Sentença que declarou a 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, bem como condenou o 

autor ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001340-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que manifeste-se sobre a exceção de pré - 

executividade, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-22.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca de todo conteúdo da Sentença que declarou a 

extinção do processo, com julgamento do mérito, bem como determinou a 

expedição de alvará em favor do credor para levantamento do valor 

depositado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-21.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZALINO XAVIER DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da Sentença que declarou extinto o processo sem 

resolução de mérito, sem custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-18.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE RIBEIRO CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA J M LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA QUE 

SE MANIFESTE NO PRAZO DE 5 DIAS SOBRE A JUNTADA DO 

COMPROVANTE DAS ID.13659385 E 13659375.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-73.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA CRISTIANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Executada, na pessoa de 

seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 

quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários 

no percentual de dez por cento sobre o montante da condenação (CPC, 

art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de avaliação (§ 3º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-73.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA CRISTIANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Executada, na pessoa de 

seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 

quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários 

no percentual de dez por cento sobre o montante da condenação (CPC, 

art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de avaliação (§ 3º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-70.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE SANTOS FAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, acerca do Despacho retro o qual INDEFIRIU o pedido da mesma, 

uma vez que se trata de providência que cabe a própria parte, ou seja, 

basta comparecer a agência do banco-réu e solicitar o referido 

documento.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000661-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAVALIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por JOSE CARLOS CAVALIERI 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando em resumo, que se encontra 

incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula manutenção do 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que o autor preencheria as 

condições para percepção do beneficio pretendido. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Noutro 

giro, o autor requer a tutela especifica consistente em obrigação de fazer, 

a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os 

efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 

do NCPC, que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento 

em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de 

ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão do autor 

está desamparada dos pressupostos necessários para concessão da 

tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o entendimento esposado 

pelos Tribunais Pátrios em caso quejandos, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL 

E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 
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irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, o autor, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste/MT, 06 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000582-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELISSON MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte 

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 de citação e demais atos, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000590-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSUELO FERRAI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 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 de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico eu Oficial de Justiça, 

que no dia 15/05/2018 me dirigi ao endereço mencionado no mandado, e 

ali, PROCEDI A CITAÇÃO da parte requerida BMS COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTO LTDA., na pessoa do Sr. GIRBERTO MARIANO DE 

ANDRADE, dando lhe ciência de todos os termos da presente ação, e 

após a leitura do mandado, este bem ciente ficou e exarou sua sua 

assinatura aceitando a contrafé que lhe ofereci. MIRASSOL D'OESTE/MT, 

24 de maio de 2018. ANTONIO MARCIO DA SILVA Oficial de Justiça SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242608 Nr: 4189-49.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Agnaldo Roberto Deodato Neto, JSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Tafarel Suzano, Claudiane Tafarel 

Suzano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tayse Fernanda Botelho de 

Carvalho - OAB: 19.206

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT
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JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 4189-49.2016.811.0011 cód. 242608

ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Agnaldo Roberto Deodato Neto e Jullya Suzano Deodato

PARTE RÉ: Ana Paula Tafarel Suzano e Claudiane Tafarel Suzano

CITANDO(A, S): Ana Paula Tafarel Suzano, Cpf: 04946938192, Rg: 

23456060 SSP/MT, brasileiro(a), Endereço: Estado Unidos

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/11/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 DESPACHO: “Autos nº 4189-49.2016.811.0011 (Código: 242608). Vistos. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. Processo em segredo de 

justiça (NCPC, art. 189, II), eis que DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, 

podendo revogá-los a qualquer tempo, caso inverídico as alegações. 

Antes de apreciar o pedido liminar, em respeito ao princípio do melhor 

interesse da criança e não haver perigo in reverso, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial na residência das partes, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, com o fito de aferir se ostentam condições ao 

exercício da guarda perseguida, bem como apontar qual a modalidade de 

guarda recomendada ao caso desenhado nos autos. Sem prejuízo das 

diligências acima e com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. 

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 02 de fevereiro 

de 2017, às 13h00min. Caso a autora seja assistida pela DPE, 

considerando o teor do Oficio nº 19/2016, desde já, autorizo a nomeação 

da dativa Tayse F. Botelho de Carvalho OAB/MT 19.206/O, fixando-lhe 

honorários advocatícios, no importe de 1 URH, ou seja, R$ 834,72 

(oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos). CITE-SE a 

parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 

devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser 

informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado 

um dativo, por este Juízo. Tal solenidade será realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta 

Magistrada para homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte 

requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. Registre-se ainda que as partes detêm uma filha em 

comum e em nome do princípio do melhor interesse da criança, 

REMETAM-SE os autos à Oficina de Parentalidade, de modo que 

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à referida Oficina, bem como 

tragam sua filha, caso tenha a partir de 06 (seis) anos de idade, para 

participarem conjuntamente da solenidade que se realizará no dia 02 de 

dezembro de 2016, no Tribunal do Júri a partir das 13h e com 

encerramento às 18h. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. CIÊNCIA ao 

MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 22 de novembro de 2016. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima - Juíza de Direito.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 29 de junho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246662 Nr: 1456-76.2017.811.0011

 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: SNB, JDNA, LGNA, JFNdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAM

 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 MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1456-76.2017.811.0011 cód. 246662

ESPÉCIE: 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: Sidiâne Neres Barbosa e Jhuan Deivid Neres Almeida e 

Lucas Gabriel Neres Almeida e João Fernando Neres de Almeida

ADVOGADO(S): Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Alex Patrick Almeida Melo, Filiação: José Marconde 

Gildo de Melo e Maria Elena Almeida Campos, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, Endereço: Rua Juscelino Kubitscheck, 3096, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

VALOR DA CAUSA: 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, apresentar resposta, querendo, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora na peça vestibular. Fica também, o requerido INTIMADO, 

por este Edital, acerca da decisão que DEFERIU os alimentos provisórios, 

no importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias 

que forem indispensáveis, a partir da citação e prosseguindo até decisão 

final da causa.

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

Processo em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), eis que DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer tempo, caso 

inverídico as alegações. DESIGNO audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 07/06/2017, às 15h00min. CITE-SE a parte requerida 

e INTIMEM-SE as partes para que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à oitiva de testemunhas, proferindo-se, em 

seguida, a sentença. Em razão da não comprovação da renda do 

alimentante, FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente e mais 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias que forem indispensáveis, a partir da 

citação e prosseguindo até decisão final da causa, devendo a parte 

demandante informar o número da conta a ser depositado o valor em 
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questão. CIÊNCIA ao MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 12 de 

abril de 2017. Edna Ederli Coutinho - Juíza de Direito em Substituição 

Legal.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES:

 Av. Joaquim Cunha, 595

 Bairro: Alto da Boa Vista

Cidade: Mirassol D'oeste-MT Cep:78280000

Fone: (65) 3241-1391.

Mirassol D'oeste - MT, 29 de junho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252406 Nr: 4273-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Surubí, Sandriele Surubi de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas da Silva Paixão

 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 MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 4273-16.2017.811.0011 cód. 252406

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Maria Surubí e Sandriele Surubi de Amorim

PARTE REQUERIDA: Lucas da Silva Paixão

INTIMANDO(A, S): Lucas da Silva Paixão, Cpf: 06421266150, Rg: 

2842142-6 SSP MT Filiação: João Pereira da Paixão e Ivani da Silva 

Nascimento, data de nascimento: 21/05/1999, brasileiro(a), natural de 

Mirassol d´oeste-MT, solteiro(a), montador de ar condicionado, Endereço: 

Rua Paulina Morena de Matos, S/nº, Bairro: Parque Morumbí, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/09/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 3.936,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Trata-se de Ação de Alimentos Gravídicos proposta por 

Sandriele Surubi de Amorin, menor impúbere, representada por sua 

genitora Sra. Maria Surubi, em face de Lucas da Silva Paixão, aviada com 

escopo de obter tutela judicial específica, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, tendo as 

partes pugnado pela homologação do acordo encartado à fl. 27. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-la. Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de 

descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Tendo em vista que as 

partes entraram em acordo antes de ter sido prolatada sentença aos 

autos, as partes ficam dispensadas do pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 90, §3° do CPC. Com o trânsito em julgado, 

proceda a Secretaria com o arquivamento dos autos com as devidas 

baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - 

MT, 06 de fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho - Juíza de Direito em 

Substituição Legal.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 29 de junho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 160878 Nr: 2046-29.2012.811.0011

 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: Telma Alves Beltrão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdades Resende de Freitas - UESRF, 

Mateus de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 2046-29.2012.811.0011 cód. 160878

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: Telma Alves Beltrão

PARTE REQUERIDA: Faculdades Resende de Freitas - UESRF e Mateus de 

Toledo

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Faculdades Resende de Freitas - Uesrf, 

CNPJ: 04806934000176, brasileiro(a), Endereço: Av. Perimetral Sul, S/nº, 

Bairro: Centro, Cidade: Itaúba-MT e Representante (requerido): Mateus de 

Toledo, Cpf: 75886839968 Filiação: Jacob de Toledo e de Cecília de 

Toledo, data de nascimento: 02/03/1976, brasileiro(a), , administrador / 

advogado, Endereço: Rua Ernesto Mariucci , Nº 812, Bairro: Parque da 

Gavea, Cidade: Maringa - PR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/06/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 31.478,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos cuja 

parte final segue abaixo transcrita.

 SENTENÇA: “Assim sendo, após todo o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial (art. 269, I, do Código de Processo 

Civil) para condenar a requerida Faculdade Resende de Freitas a pagar a 

requerente Telma Alves Beltrão a quantia de R$ 1.478,00 (um mil 

quatrocentos e setenta e oito reais), referente à restituição das parcelas 

que foram pagas, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da fixação 

desta sentença, pelo índice INPC. CONDENO a requerida ao pagamento de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária, ambos a partir da fixação desta sentença (súmula 16 da Turma 

Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso), pelo 

índice INPC. Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, verba esta fixada 

em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do 

art. 20, § 3.º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, não 

havendo requerimento de execução no prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se os presentes autos, com fundamento no art. 475-J, § 5º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 02 de 

dezembro de 2014. Edna Ederli Coutinho - Juíza de Direito.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 29 de junho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259634 Nr: 1681-62.2018.811.0011

 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: Emericle Lima de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 
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Santos Pardin - OAB:MT0021370O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

57/72, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 11 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259631 Nr: 1679-92.2018.811.0011

 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: Alvina Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

27/36, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 11 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259984 Nr: 1787-24.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

28/41, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 11 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258909 Nr: 1369-86.2018.811.0011

 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: Emerson Palermo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

24/34, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 11 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256267 Nr: 174-66.2018.811.0011

 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: Adriana Rodrigues Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste -MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Código 256267

Nada obstante o pedido de fls. 69, antes de proceder com a penhora de 

ativos financeiros de titularidade do Estado de Mato Grosso, ante o valor 

elevadíssimo do medicamento, determino que a parte autora diligencie em 

outras farmácias ou drogarias da região, incluindo nas cidades de 

Cáceres e Cuiabá, a fim de localizar alguma que tenha à disposição o 

medicamento Entyvio 300mg pelo valor unitário de R$ 35.100,00 (trinta e 

cinco mil e cem reais) ou até mesmo inferior, ou ainda, se existe a 

possibilidade de a empresa R. A. S. Penachioni – ME encomendar o 

medicamento em questão de empresas distribuidoras pelo valor suso 

mencionado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 11 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.: 253616 Nr: 5043-09.2017.811.0011

 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: Celso da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Intimação do Procurador da parte requerida para efetuar o depósito 

referente aos honorários Periciais conforme determinado na r. decisão de 

fls. 88/91 em conta vinculada ao Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls.216 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para comparecerem na 

audiência de Instrução designada para o dia 14 de agosto de 2018, às 

13hs.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247108 Nr: 1677-59.2017.811.0011

 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: Izaura Graminholi de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Intimação dos Procuradores da parte requerida da r. decisão de fls. 
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100/102 , bem como para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, no prazo 

de 10 (dez) dias, valendo o silêncio pela inexistência

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246196 Nr: 1216-87.2017.811.0011

 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: Silvana Aparecida Pereira de Oliveira, LETdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Teodoro Julio

 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 MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1216-87.2017.811.0011 cód. 246196

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Silvana Aparecida Pereira de Oliveira e Larissa 

Efigênia Teodoro de Oliveira

PARTE REQUERIDA: Daniel Teodoro Julio

INTIMANDO(A, S): Daniel Teodoro Julio, Filiação: Adão Julio Filho e Maria 

Joana Teodora, brasileiro(a), Endereço: Rua Bahia, Bairro: Cidade 

Tamandaré 3, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 5.622,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos. Cuida-se de Ação de Alimentos movida por L.E.T. de 

O., devidamente representado por sua genitora SILVANA APARECIDA 

PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor de DANIEL TEODORO JULIO, todos 

qualificados. Consta a inicial de fls. 05/08 que a autora teve 

relacionamento amoroso com o requerido, dessa união, nasceu o menor 

L.E.T. de O. que pretende regulamentar a fixação de alimentos em 50% 

(cinquenta por cento) como consta dos requerimentos na fls. 07-v. Bem 

como na ausência do pai e na doença da menor quando ainda aos seis 

meses de idade, foi concedida pela mãe aos avós paternos que cuidaram 

e alimentaram desta até a morte dos mesmos, passando, pois a volta da 

guarda a mãe que pede a regulamentação da fixação de alimentos junto a 

DPE e a menor assistida pelo MPE. Relata ainda que não teve de nenhuma 

espécie a ajuda do pai no sustento da filha, nem mesmo quando está com 

os avós paternos. Embora citado, à fl.19, quedou-se inerte. Em sede de 

solenidade, a DPE pugnou pela decretação da revelia do requerido, bem 

como procedência dos pedidos iniciais. Instado, o MPE se manifestou pela 

procedência dos pedidos constantes na inicial. Os autos permaneceram 

conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. De pronto, cumpre 

registrar que o requerido, embora citado, deixou de contestar a demanda, 

razão por que DECRETO a sua revelia, nos moldes do art. 355 do CPC. 

Contudo, tratando-se de direito indisponível, deixo de aplicar-lhe os efeitos 

materiais, na veste do art. 345, II, do referido código. Dessa forma, a 

cognição do Juízo resume-se à questão unicamente de direito, de modo 

que o processo se mostra pronto para a prolação de sentença, uma vez 

que, ante a revelia da parte requerida, inexiste controvérsia aduzida nos 

autos. Apenas para situar a questão posta, cuida-se ação de alimentos. 

Muito bem. A previsão legal do dever de prestar alimentos no Código Civil 

está expresso em seu art. 1.920, que reza o seguinte: “Art. 1.920. O 

legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, 

enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor.” O Código 

Civil ainda prevê, em seu artigo 1.695, a concessão de alimentos, in 

verbis: “Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende 

não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria 

mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem 

desfalque do necessário ao seu sustento”. Na esteira do dispositivo 

supramencionado, também há a possibilidade de guarnição de alimentos 

ao infante de acordo com o artigo 22 da Lei nº 8.069/90, sendo assim: 

dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo aos 

pais, ainda, no interesse daqueles, a obrigação de cumprir e fazer cumprir 

as determinações judiciais. (negritos acrescidos). Ressalta-se, ainda, que 

tocante ao múnus de alimentos, tal hipótese está em consonância com o 

dever, imposto aos pais, de assegurar à criança à alimentação, 

expressamente fixado pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, 

caput: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” Ouvida em 

Juízo narrou que: “O requerido é eletricista, mas não exerce a profissão. 

Ele trabalha na padaria do primo (padaria Pingo Doce), não sabe dizer se é 

registrado em carteira e ainda diz que recebe o valor de um salário mínimo 

por mês, e adicionais como pintor em horas vagas. Ele tem ainda outro 

filho portador de necessidades especiais, recebendo aposentadoria, e 

relata a mesma que ele também não paga pensão para essa outro 

criança.” “A menor tem gastos com materiais escolares, saúde, pois faz 

tratamento de alergia e pneumonia, sendo gastos elevados, sempre 

pedindo ajuda para o Daniel, mas nunca ajudando. Tem gastos médios com 

medicamentos de R$ 200,00 mensais, mais alimentação, roupa, lazer.” 

Sobre tal dispositivo legal Maria Helena Diniz comenta: “Os pais deverão 

dirigir a criação e educação dos filhos menores, proporcionando-lhes 

meios materiais para sua subsistência e instrução, de acordo com suas 

posses econômicas e condição social, amoldando sua personalidade e 

dando-lhes boa formação moral e intelectual.” (Código Civil Anotado – 10 

ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2004, p. 1213) (negritos 

acrescidos). Portanto, bem mais que um direito do filho menor em receber 

prestação alimentícia de seu pai a fim de garantir o mínimo para sua 

subsistência, é um dever deste o sustento de sua prole. In casu, há 

evidente necessidade de fixação definitiva dos alimentos, porém À mingua 

de maiores elementos probatórios, faço no valor de 30% (trinta por cento) 

do rendimento bruto, incluindo 13º salário, mais 50% (cinquenta por cento) 

de despesas médico- hospitalares não cobertas pelo Sistema Único de 

Saúde, mediante recebido, a ser pago ate o dia 10 (dez) de cada mês em 

conta bancaria a ser informada pela autora. Posto isso, JULGO 

PARCIALMETE PROCEDENTE o pedido contido na exordial, razão pela qual 

CONDENO a parte requerida ao pagamento 30% (trinta por cento) do 

rendimento bruto, incluindo 13º salário, mais 50% (cinquenta por cento) de 

despesas médico- hospitalares não cobertas pelo Sistema Único de 

Saúde, mediante recebido, valores que deverão ser depositados até o dia 

10 (dez) de cada mês, na conta em nome da representante legal da 

autora, qual seja Silvana Aparecida Pereira de Oliveira, mãe da autora, a 

ser informado na Secretaria de Vara em até 15 (quinze) dias úteis da 

presente decisão. DEIXO de condenar o requerido em verbas 

sucumbenciais, eis que não houve pretensão resistida. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o transito em julgado, 

ARQUIVE-SE o presente com as devidas baixas e anotações, 

atentando-se ao Segredo de Justiça. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de outubro de 2017. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima - Juíza de Direito.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 28 de junho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 203287 Nr: 621-93.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Plínio Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

AUTOS N.º 621-93.2014.811.0011 cód. 203287

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Espólio de Plínio Ferrari

INTIMANDO(A, S): Espólio de Plínio Ferrari, CPF: 02171988991, RG: 

494.179 SSP/SC, Filiação: João Batista Ferrari e de Mafalda Iolanda 

Peracchi, data de nascimento: 30/07/1947, brasileiro(a), natural de 

Videira-SC, casado(a), cirurgião dentista - falecido 07/01/2008, Endereço: 

Rua Antônio Martins da Costa, Nº 364, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/03/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 12.804,56

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Conforme manifestação do exequente à fl. 180/181, 

vislumbra-se que o requerido efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

de custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, 

levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do 

executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. P. R. 

I. C. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de junho de 2018. Edna Ederli Coutinho - 

Juíza de Direito em Substituição Legal.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 28 de junho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232652 Nr: 3386-03.2015.811.0011

 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: Celio Joaquim Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Navarro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes de Sá - OAB:16.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 3386-03.2015.811.0011 CÓD. 232652

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Celio Joaquim Gomes de Oliveira

PARTE RÉQUERIDA: Aristides Navarro Filho

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Aristides Navarro Filho, brasileiro(a), 

divorciado(a), motorista, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAR o requerido acima qualificado para audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia 10 de agosto de 2018 

às 13h00min, no edifício do fórum, oportunidade em que, antes de aberta a 

instrução, as partes poderão chegar a um acordo.

 OBS: 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.

DECISÃO/DESPACHO: “Trata-se de julgamento conforme o estado do 

processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 

(julgamento antecipado da lide) do Código de Processo Civil. Assim, nos 

termos do artigo 357 do Código de Processo Civil passo ao saneamento do 

feito e análise das provas a serem produzidas. O requerente veio a óbito 

no decorrer do trâmite processual, conforme atesta Certidão de Óbito de 

fl. 67. Às fls. 69/70 houve requerimento de habilitação dos herdeiros. 

Assim, uma vez comprovado o óbito do requerente e a qualidade de 

herdeiros necessários dos filhos do de cujus, e não havendo oposição do 

requerido (fl. 203-v°), DEFIRO o pedido de habilitação de fls. 69/70, nos 

termos dos artigos 687 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. 

Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para retificação da capa 

dos autos e sistema Apolo. Inexistindo outras matérias preliminares a 

serem enfrentadas e nem nulidades a serem declaradas, não padecendo 

a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para 

figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo interesse 

(adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o 

pedido é possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda 

está em harmonia com o art. 485, VI do CPC, não havendo se falar em 

carência da ação e tampouco ausência dos pressupostos processuais 

(art. 485, IV, do CPC). Fixo como questão controvertida a efetiva posse 

mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, o lapso temporal da referida 

posse e se foi exercida com o ânimo de domínio. Desta forma, DECLARO o 

feito saneado. Em face das questões fixadas como controvertidas, 

nota-se que o feito reclama a produção de prova testemunhal, eis porque 

a DEFIRO, o que faço com esteio no artigo 370 do Novo Código de 

Processo Civil. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/08/2018, às 13h00min, oportunidade em que, antes de aberta a 

instrução, as partes poderão chegar a um acordo. A contar da intimação 

desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os causídicos 

providenciar as intimações das testemunhas arroladas tempestivamente 

nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do 

mesmo artigo. Intimem-se, expedindo e providenciando o necessário. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 7 de junho de 2018. Edna Ederli Coutinho 

- Juíza de Direito em Substituição Legal.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucinei Aparecida 

Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 20 de junho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247475 Nr: 1850-83.2017.811.0011

 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: Edi Antonio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Teixeira, Barreto Financiamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silmara Rodrigues Machado - 

OAB:19.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1850-83.2017.811.0011 cód. 247475

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: Edi Antonio Ferreira da Silva

PARTE RÉ: Evandro Teixeira e Barreto Financiamento

CITANDO(A, S): Barreto Financiamento, brasileiro(a), Endereço: Rua 

Ricardo Dozian Galo 291, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT e 

Evandro Teixeira, Filiação: José Dair Carlos Teixeira e de Vandira D'ávila 

dos Santos Teixeira, data de nascimento: 29/07/1988, brasileiro(a), natural 
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de Porto esperidião-MT, casado(a), Endereço: Comunidade Vila Cardoso, 

Bairro: Zona Rural, Cidade: Munic. Porto Esperidião-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/04/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 1.601,72

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 DESPACHO: "DEFIRO o pedido de fls. 40, de modo que SE PROCEDA à 

busca nos sistemas à disposição deste Juízo. Se distinto do constante 

dos autos, PROMOVA-SE a citação. Caso o endereço encontrado seja o 

mesmo já constante nos autos, DETERMINO a expedição de ofício às 

empresas de telefonia, para informarem endereço do requerido. Não 

sendo possivel a localização do endereço da parte requerida, 

PROCEDA-SE a citação por edital, no prazo legal, para responder á lide se 

assim o quiser. Com a resposta, INTIME-SE a parte autora para pugnar o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 14 de junho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248091 Nr: 2166-96.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Francisco Rege, Vania Maria Ribas de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dinara de Arruda Oliveira - 

OAB:4914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 2166-96.2017.811.0011 cód. 248091

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE REQUERIDA: Edson Francisco Rege e Vania Maria Ribas de Souza

INTIMANDO(A, S): Edson Francisco Rege, CPF: 53454138949, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: Rua Antônio Martins da 

Costa, Nº 1.258, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT e Vania Maria 

Ribas de Souza, CPF: 50880500972, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Endereço: Rua Antônio Martins da Costa, Nº 1.258, Bairro: Centro, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 4.068,41

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de “Ação de execução de titulo Extrajudicial” 

proposta por Banco Bradesco S/A em face de Edson Francisco Rege e 

Vania Maria Ribas de Souza ambos devidamente qualificados nos autos. 

Despacho inicial foi proferido em 17/03/1999 (fls.17), oportunidade em que 

foi determinada citação do executado para pagar o débito. Vieram-me os 

autos conclusos. Relatei. Fundamento e decido. O artigo 174 do Código 

Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva.”. A prescrição intercorrente somente é verificada nos casos 

relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou quando a 

parte exequente permanece inerte, pelo quinquênio legal, sem promover 

impulsos processuais adequados. A demora no deslinde do feito não 

decorreu por motivos inerentes a este Juízo, isto se deu, no entanto, por 

inércia proveniente da exequente, que não desincumbiu do dever de 

diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, fazendo com que o feito se 

arrastasse além do necessário. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. CITAÇÃO DO SÓCIO, EM 

REDIRECIONAMENTO, DEPOIS DO DECURSO DE CINCO ANOS DA 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

CONFIGURADA. A prescrição para a cobrança do crédito tributário 

somente se interrompe com a citação válida do devedor na execução 

fiscal. A partir de então, recomeça a fluir o prazo prescricional, de modo 

que, decorridos mais de cinco anos sem efetiva satisfação do crédito 

tributário após a citação da empresa, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição intercorrente, uma vez que o crédito tributário não pode ser 

cobrado indefinidamente. Inteligência do art. 174 do CTN, na redação 

anterior à LC nº 118/05, tratando-se de execução ajuizada anteriormente à 

sua vigência. Precedentes do TJRS. A prescrição intercorrente tem como 

termo inicial a constituição do crédito tributário ou citação da pessoa 

jurídica, não se interrompendo pelo conhecimento da dissolução irregular 

da sociedade ou do pedido de redirecionamento da execução, nos termos 

do artigo 174 do CTN. Precedentes do TJRS e STJ. Apelação a que se 

nega seguimento. (Apelação Cível Nº 70044039642, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow 

Duro, Julgado em 27/07/2011). Dessa forma, como disposto alhures, o 

incontestável decurso do quinquênio prescricional verificado entre a 

interrupção do prazo e a presente data, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Desse modo, nos termos dos 

citados artigos constata-se que os créditos executados estão prescritos. 

Ex positis, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo que, 

com espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no art. 

487, inciso II, do CPC. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO eventual 

penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de novembro de 2017. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de junho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 166062 Nr: 2874-25.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 2874-25.2012.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol 

D´Oeste

PARTE REQUERIDA: José de Souza Rodrigues

INTIMANDO(A, S): José de Souza Rodrigues, Cpf: 39580032149, 

brasileiro(a), Endereço: Rua 14 de Maio 33, Bairro: Parque Murumbi ii, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/12/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 191,76

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 
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seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de JOSÉ DE SOUZA RODRIGUES, ambos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 191,76 

(cento e noventa e um reais e setenta e seis centavos). Despacho de fls. 

12 determinou o arquivamento dos autos em razão do valor exequendo 

ser inferior a 15 UPF, nos termos do Provimento 39/2012 da CGJMT. 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. A prescrição intercorrente somente é verificada nos casos 

relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou quando a 

parte exequente permanece inerte, pelo quinquênio legal, sem promover 

impulsos processuais adequados. O artigo 174 do Código Nacional 

Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Conforme disciplina do art. 40, §4º, da lei 6.830/80: Se da decisão que 

ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, 

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 

prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Referida oitiva da 

Fazenda Pública, todavia, pode ser dispensada na hipótese do §5º do 

artigo supracitado, vejamos: A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. Em análise dos autos, verifico que não houve 

qualquer ato jurídico capaz de interromper o prazo prescricional 

execução, bem como que desde o arquivamento provisório dos autos 

transcorreu prazo superior ao quinquenal previsto para prescrição. Dessa 

forma, como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado autoriza a este juízo o reconhecimento da 

prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário 

exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução 

com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80. 

CONDENO o executado ao pagamento de custas e honorários, sendo que 

arbitro este último em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, 

§ 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa 

ao ajuizamento da execução fiscal ante o inadimplemento de suas 

obrigações tributárias (TRF-5, AC 00035684619964058000 AL, j. 

28/01/2016). DESCONSTITUO eventual penhora existente sobre os bens 

do executado no presente feito. Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 10 de agosto de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima. 

Juíza de Direito.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de junho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 15454 Nr: 2203-17.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 2203-17.2003.811.0011 cód. 15454

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Antonio Mendonça

INTIMANDO(A, S): Antônio Mendonça, Filiação: Manoel Durval de 

Mendonça e Elmira de Mendonça, data de nascimento: 09/05/1927, 

brasileiro(a), natural de Aquidauana-MS, Endereço: Av. Amadeu T. 

Tamandaré, N.º 1804, Quadra 5, Lote 14, Bairro: Mirassol ii, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/12/2003

VALOR DA CAUSA: R$ 986,11

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de ANTONIO MENDONÇA, ambos qualificados 

nos autos, com o intuito de receber o valor inicial de R$ 986,11 

(novecentos e oitenta e seis reais e onze centavos). A inicial foi recebida 

no dia 05/01/2004 (fl. 23), oportunidade em que foi determinada citação do 

executado para pagar o débito. Vieram-me os autos conclusos. É a 

síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do Código 

Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva.” Conforme redação original do inciso I, do artigo 174 do Código 

Tributário Nacional, cabível ao presente caso, em razão do despacho 

inicial ter ocorrido antes de 09.06.2005, a interrupção do prazo 

prescricional ocorrerá apenas com a citação do executado, o que não 

ocorreu até a presente data, conforme certidão de fl. 72. Assim, tem-se 

que o feito fora alcançado fulminado pela prescrição quinquenal 

intercorrente, uma vez que não houve mais qualquer ato jurídico capaz de 

interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente somente é 

verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei de 

Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor da causa 

atualizado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO eventual 

penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de novembro de 2017. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de junho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30969 Nr: 1507-05.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 1507-05.2008.811.0011 cód. 30969

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste
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PARTE REQUERIDA: Jose Pereira da Silva

INTIMANDO(A, S): Jose Pereira da Silva, CPF: 24160709168, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Antônio Tavares N.º 0000, Bairro: Cidade Tamandaré, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/05/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 444,18

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

do Município de Mirassol D’Oeste em face de José Pereira as Silva, ambos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 1.929,78 

(um mil, novecentos e vinte e nove e setenta e oito centavos). A inicial foi 

recebida no dia 28/03/2008 fl. (25), oportunidade em que foi determinada 

citação do executado para pagar o débito. O processo foi arquivado em 

12/11/2011 (fl.28). Intimado para se manifestar a cerca da prescrição 

intercorrente à fl.39, o douto procurador requereu a citação do executado 

por mandado (fl. 40). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do Código Nacional 

Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a redação do 

inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que, tal 

aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o que vê-se no presente 

caso. Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, 

vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional 

pelo despacho citatório do executado (causa interruptiva da prescrição), o 

feito fora alcançado pela prescrição quinquenal intercorrente. Frise-se, 

que desde o despacho inaugural, não houve mais qualquer ato jurídico 

capaz de interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente 

somente é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei 

de Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO eventual 

penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 22 de dezembro de 2017. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de junho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000514-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MATADOURO UNIAO LTDA - ME (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000514-90.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, MATADOURO UNIAO LTDA - ME 

Aportou ao processo Laudo de Vistoria Técnica (ID 13691109), cuja 

confecção foi determinada em sede de audiência de conciliação para 

reavaliar as melhorias ocorridas e apontar as condições essenciais para 

que o matadouro pudesse reiniciar suas atividades. O referido laudo ainda 

deveria pontuar quais as irregularidades deveriam ser imediatamente 

sanadas e quais aquelas que poderiam ser realizadas posteriormente. 

Auscultado, o requerido Matadouro União Ltda. – ME manifestou 

concordância com relação a alguns itens do laudo técnico, dentre os 

quais, pavimentação das vias internas com brita compactada; o 

cercamento do corpo industrial para impedir o acesso de animais 

domésticos; colocação de telas nas portas e janelas que possuem acesso 

do meio externo ao interno para impedir proliferação de insetos; colocação 

de pias com acionamento não manual, providas de sabão líquido e toalhas 

de papel, na entrada da sala de abate e dentro da sala de abate com 

tubulação dos ralos ligados ao sistema de escoamento de águas 

residuais, lavador de botas devidamente equipado na entrada da sala de 

abate; informando que as medidas para instalação já estão sendo 

tomadas. Em relação aos esterilizadores fixos anexos às pias das salas 

de abate e miúdos para esterilização dos instrumentos de trabalho durante 

as operações e à água quente à temperatura mínima de 85ºC, afirmou que 

estes itens dependem da instalação das placas solares para o 

aquecimento da agua, o que, está sujeito à disponibilidade de empresa 

especializada. Afirmou ainda que que os instrumentos de trabalhos são 

higienizados com água na temperatura normal de 40ºC proveniente de 

caixa d’água construída em chapa de aço que faz com que a temperatura 

da água se mantenha aquecida naturalmente. Apesar de ter concordado 

com o item o “9” (paredes do interior da sala de abate e miúdos limpas, 

lisas, de cor clara, sem pontos de quebradura e descontinuidade da 

superfície), solicitou prazo de 20 (vinte) dias para a regularização da 

pendência. No que tange à necessidade de instalar uma pistola de 

insensibilização/atordoamento, apesar de entender que este item não é 

essencial para o inicio dos trabalhos da empresa, solicitou prazo de 90 

(noventa) dias para a regularização da pendência. Atinente à qualidade da 

água, anexou laudo comprovando a potabilidade da água consumida, cuja 

data da coleta ocorreu em 03/10/2015. Quanto à apresentação do 

atestado de saúde dos trabalhadores, dos Programas de Autocontrole de 

Boas Práticas de Fabricação e Programa Padrão de Higiene Operacional 

declarou que, a despeito da necessidade, não impedem o início dos 

trabalhos da empresa. Por outro lado, Ministério Público manifestou-se no 

sentido de ser mantida a interdição do estabelecimento até a apresentação 

pelo requerido, no prazo que melhor lhe aprouver, das medidas 

efetivamente realizadas conforme os 14 (quatorze) apontamentos do 

Laudo Técnico juntado aos autos. Vieram conclusos. Passo a decidir. A 

produção do novo laudo técnico foi determinada no curso da audiência de 

conciliação para averiguar, dentre as irregularidades apontadas no laudo 

que instrui a inicial, que se encontra anexado no ID 13125797, quais 

seriam aquelas cujo saneamento seria essencial para que o requerido 

reiniciasse suas atividades e quais seriam as que poderiam ser sanadas 

com o matadouro em funcionamento. Feito o laudo, as técnicas nomeadas 

pelo Juízo, Sra. Caroline Ferrari Rodrigues e a Sra. Elizene Vargas Borges, 

Médica Veterinária e Engenheira Agrônoma do Consórcio Complexo 

Nascentes do Pantanal, respectivamente, acompanhadas do Médico 

Veterinário e do Técnico Agrícola do Município de Mirassol d’Oeste, Sr. 

Sérgio Ricardo do Nascimento e Sr. Gessimar Charles de Barros, 

apontaram as seguintes melhorias tidas como essenciais para o reinício 

das atividades pelo requerido: 1. Pavimentação nas vias internas nos 

locais onde há movimentação de veículos, ressalvando que esta 

pavimentação poderá ser suprida com o emprego de pedra do tipo “brita”; 

2. Cercar o corpo industrial para evitar o acesso de animais domésticos, 

podendo a cerca ser uma tela de galinheiro (não excluindo outras 

opções), por exemplo; 3. Colocar telas íntegras em portas e janelas que 

possuem acesso do meio externo ao interior das salas de manipulação de 

carnes e miúdos; 4. Colocar pias com acionamento não manual, providas 

de sabão líquido, na entrada da sala de abate e miúdos. 5. Colocar pias 

com acionamento não manual, providas de sabão líquido, dentro da sala de 

abate e miúdos com tubulação dos ralos destas pias ligados ao sistema de 
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escoamento de águas residuais; 6. Colocar lavador de botas devidamente 

equipado na entrada da sala de abate e miúdos 7. Dispor de 

esterilizadores fixos, anexos às pias na sala de abate e miúdos, para 

esterilizar os instrumentos de trabalho durante as operações; 8. Dispor de 

água quente à temperatura de, no mínimo, 85ºC, podendo ser aquecida por 

placas solares no sistema de serpentinas (não excluindo outras opções); 

9. Paredes do interior da sala de abate e miúdos limpas, lisas e de cor 

clara, sem pontos de quebraduras e descontinuidade de sua superfície; 

10. Pistola de insensibilização de acordo com a Instrução Normativa MAPA 

n.º 03/2000; 11. Laudo de análise físico-química e microbiológica da água 

de abastecimento dentro dos padrões de potabilidade estipulados em 

legislação vigente; 12. Atestado de Saúde dos operários; 13. Programa de 

Autocontrole de Boas Práticas de Fabricação e Programa Padrão de 

Higiene Operacional; 14. Licença de Operação válida. As técnicas ainda 

apontaram que o requerido, logo após o atendimento destes 14 itens, 

deverá providenciar o resfriamento das carcaças antes de serem 

entregues à comercialização, bem como sanar às demais irregularidades 

apontadas no relatório emitido pelo INDEA/MT e pelo Município de Mirassol 

d’Oeste. Pois bem. É despiciente maiores ilações a respeito do laudo 

técnico emitido pelas técnicas do Juízo, o qual foi confeccionado narrando 

de forma detalhada cada irregularidade, cujo saneamento imediato é 

essencial à reabertura do Matadouro, indicando ainda o fundamento legal 

de cada uma delas. Nessa conjectura, as irregularidades acima 

reproduzidas, configuram condições necessárias mínimas de 

infraestrutura, higiene e salubridade do matadouro, sem as quais há 

comprometimento da saúde pública, ante o consumo de carne 

contaminada. Ademais, o local não dispõe, inclusive, de câmara frigorífica 

para acondicionar a carne tratada. Tais circunstâncias importam em dizer 

que, nesse momento processual, sobrepuja-se o direito fundamental à 

saúde pública ao direito do requerido de exercer sua atividade econômica. 

Para além disso, não se olvide que a incolumidade à vida, à saúde e à 

segurança também são tuteladas pelo Código de Defesa do Consumidor, 

que reza o seguinte em seu art. 6º, inciso I: Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 

considerados perigosos ou nocivos; [...] Outrossim, o Capítulo IV da 

Legislação Consumerista, ao tratar da qualidade dos produtos e serviços, 

dispõe o seguinte: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado 

de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de 

consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto 

grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Nesse 

influxo de ideias, balizada doutrina representada por nomes do quilate de 

Claudia Andreia Tortola disserta que: O Código de Defesa do Consumidor 

contém normas que garantem a proteção à saúde e segurança dos 

consumidores, garantindo que os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto aqueles considerados normais e previsíveis. 

Também estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, fabricante, 

produtor, construtor e importador pela reparação dos danos causados. 

Nesse sentido à enunciação do direito de proteção à vida, saúde e 

segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de 

produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Entretanto, se há 

um direito de consumir produtos seguros, existe também o dever do 

Estado de outorgar a proteção respectiva. Os consumidores e terceiros 

não envolvidos em dada relação de consumo, tem o direito de não serem 

expostos a perigos que atinjam a sua incolumidade física. Nesse sentido é 

que decorrem normas que exigem, por exemplo, a devida informação 

sobre os riscos que produtos e serviços possam apresentar, ou então 

não coloca-los no mercado. Decorre do direito à segurança o dever de os 

fornecedores retirarem do mercado produtos e serviços que venham 

apresentar riscos à incolumidade dos consumidores ou ainda de terceiros, 

o dever de comunicar às autoridades competentes a respeito desses 

riscos, e ainda, o dever de indenizar por prejuízos decorrentes de vícios 

ou defeitos do produto ou serviço. O direito à segurança abrange não 

somente os riscos contra a vida, integridade física e saúde do 

consumidor, tem sentido amplo e diz respeito também ao patrimônio cujo 

valor é eminentemente econômico e financeiro, pois engloba além desses 

elementos pessoais, conteúdo patrimonial. Partindo dessa premissa, 

infere-se que, nas condições em que se apresenta o Matadouro União 

Ltda. ME, resta evidente que os produtos cárneos dele provenientes não 

são adequados para o consumo, o que fere direitos básicos do 

consumidor, a rigor do art. 18, §6º do Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 18. [...] § 6° São impróprios ao uso e consumo; I - os produtos cujos 

prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, 

alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, 

nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo 

com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou 

apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem 

inadequados ao fim a que se destinam. Some-se a isso o fato de que os 

argumentos empregados pelo requerido não tem o condão de, por si só, 

afastar a prova técnica a qual, repise-se, foi embasa em legislação de 

ordem pública e cogente, mostrando-se razoável a manutenção da 

interdição até o saneamento destas 14 (quatorze) irregularidades 

apontadas, sem o prejuízo das demais apontadas no relatório emitido pelo 

INDEA/MT e pelo Município de Mirassol d’Oeste após o reinício das 

atividades, em momento posterior. Ademais, como bem pontuou o parquet 

[...] não há razão justa e técnica para aceitar que o MATADOURO UNIÃO 

LTDA – ME queira fazer seu juízo de valor sobre quais das providências 

listadas são realmente necessárias a serem implantadas imediatamente, e 

quais poderão ser realizadas com o estabelecimento em funcionamento, 

notadamente diante de Laudo confeccionado de forma técnica e nos 

termos das normativas aplicáveis ao tema. Com efeito, o laudo em questão 

não se trata de uma “carta de intenções”. O documento traz condições 

mínimas de higiene e saúde que influem diretamente na qualidade da carne 

produzida. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes arestos da 

jurisprudência pátria: AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR - 

NÃO CONCESSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDIÇÃO DE 

MATADOURO MUNICIPAL - FALTA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE HIGIENE - 

CONSTATAÇÃO EFETIVA DE RISCO AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE 

PÚBLICA - INTERDIÇÃO CABÍVEL - RECURSO PROVIDO. (TAPR - Sexta 

C.Cível (extinto TA) - AI - 223204-0 - Tomazina - Rel.: Carvílio da Silveira 

Filho - Unânime - J. 09.12.2003). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO 

DE INTERDIÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DAS 

CONDIÇÕES MÍNIMAS HIGIÊNICO SANITÁRIAS INDISPENSÁVEIS AO SEU 

FUNCIONAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão agravada, quando proferida, 

restou fincada em laudo técnico do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Ceará (CRMV-CE), bem assim, em parecer da vistoria feita 

pela Agencia de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará – ADAGRI, em 

cujos documentos restou identificado o perigo de contaminação dos 

produtos e o risco de saúde à população. 2. Nesse momento processual 

se sobrepõe o maior interesse envolvido – saúde pública (direito 

fundamental) – com a necessidade de intervenção nos atos da 

administração pública e adoção de medida pública preventiva, a cargo dos 

órgãos competentes, com o amparo do Poder Judiciário. 3. Recurso 

conhecido e desprovido. (TJ-CE – AI: 06282725420168060000, Relator: 

Maria Iraneide Moura Silva, 2ª Câmara Direito Público, Publicação: 

31/05/2017) Sendo assim, verifica-se não ser prudente a reabertura do 

Matadouro União Ltda. ME sem que as irregularidades listadas Laudo de 

Vistoria Técnica jungido no ID 13691109, sejam sanadas, haja vista que 

constituem exigências mínimas de higiene e segurança para que o 

estabelecimento volte funcionar sem expor a comunidade a mercê de 

problemas ambientais ou e de saúde pública que podem custar vidas. 

Portanto, o Matadouro União Ltda. – ME deve permanecer interditado 

enquanto não forem sanadas as 14 (quatorze) irregularidades listadas no 

Laudo de Vistoria Técnica jungido no ID 13691109, sem embargo da 

regularização das demais apontadas no relatório emitido pelo INDEA/MT e 

pelo Município de Mirassol d’Oeste, posteriormente. Dando prosseguimento 

ao marchar processual, passa-se ao saneamento e organização do 

processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, porquanto 

não se vislumbra nessa quadra processual quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento 

antecipado da lide) do Código de Processo Civil As partes são legítimas e 

estão bem representadas em juízo. Nas impugnações ora apresentadas 

não foram suscitadas preliminares, e não vislumbro qualquer nulidade ou 

irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito por saneado. Fixa-se 

como pontos controvertidos: a existência de irregularidades sanitárias no 

estabelecimento requerido que comprometem o direito à vida, à saúde e à 

segurança dos consumidores, cujo saneamento é indispensável ao 

retorno às suas atividades. Intimem-se as partes para que indiquem as 
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provas que pretendem produzir, justificando a pertinência sob pena de 

indeferimento, em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste - MT, 12 de julho de 2018 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em 

substituição legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000451-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. B. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000451-65.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: LIDIANA APARECIDA BORGES JUCHNIEVSKI EXECUTADO: 

GENIVALDO MARTINS DE SOUZA Primeiramente, proceda a Secretaria da 

Segunda Vara com a habilitação da Dra. Rosangela Bordinhão Baiaroski, 

OAB n.º 17408, nos presentes autos. Cuida-se de Execução de Alimentos 

proposta por Guilherme Vinicius Juchnievski De Souza e Murilo Emanuel 

Juchnievski, representado por sua genitora Sr.ª Lidiana Aparecida Borges 

Juchnievski, em face de Genivaldo Martins de Souza, todos devidamente 

qualificados nos autos. Conforme manifestação constante no ID 14047964 

, os infantes atualmente estão residindo na cidade de Campos de Júlio, 

Comarca de Comodoro/MT, fazendo-se necessário a remessa do presente 

feito para continuidade de sua tramitação na referida comarca. À vista 

disso, DECLINO a competência para o processamento do presente feito 

para uma das varas cíveis da Comarca de Comodoro/MT, devendo os 

autos serem remetidos aquela Comarca, com máxima urgência, mediante 

baixas e anotações de estilo. Cientifique-se o Ministério Público Estadual. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de julho de 2018 Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257214 Nr: 578-20.2018.811.0011

 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: Ana Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Custódio da Silva, Diretora de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Curvelandia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o despacho de fls. 126, cujo 

teor transcrevo:"Considerando-se o teor da decisão superior proferida no 

Agravo de Instrumento n° 1003078-75.2018.8.11.0000, que extinguiu o 

presente “mandamus” fica sem efeito a decisão de fl. 121 destes autos, 

pelo que determino a remessa dos autos ao arquivo, tão logo preclusas as 

vias recursais.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 29 de maio de 2018.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254311 Nr: 5326-32.2017.811.0011

 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: Rosangela Iesenco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 71158 Nr: 389-57.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benedita Maura Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JORGE DA CUNHA 

FONTES - OAB:8037-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação ao advogado da parte autora de que os autos foram 

desarquivados e encontram-se nesta Secretaria a disposição, conforme 

requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259458 Nr: 1627-96.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castelão Supermercado Ltda, Argemiro Garcia de 

Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Intimar a parte embargada Banco Bradesco S/A, para, querendo, 

apresentar impugnação aos embargos opostos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238411 Nr: 1987-02.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

da sentença do executado, devendo emitir as guias no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174343 Nr: 4751-97.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Alves do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Pedroso Marques - 

OAB:171.045, Kamila de Souza Coutinho - OAB: 10.661, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública: Caio 

Cezar Buin Zumioti - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, acerca da carta precatória devolvida às fls. 120/127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258862 Nr: 1335-14.2018.811.0011

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Bossolani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente, tendo protocolado a contestação de fls. 29/84, em 06/07/2018, 

no prazo legal, tendo em vista que a carta precatória que visava sua 

citação ainda não retornou aos autos.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258693 Nr: 1272-86.2018.811.0011

 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: Rosalina Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente, tendo protocolado a contestação de fls. 75/73, em 09/07/2018, 

no prazo legal, tendo em vista que a carta precatória que visava sua 

citação ainda não retornou aos autos.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLAUDEMIR COUTINHO COELHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, denoto que o presente feito, ao que 

tudo indica, foi direcionado equivocadamente a este Juízo, visto que a 

petição está endereçada à Justiça Comum desta Comarca, bem como o 

teor da matéria a ser analisada foge da competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública Estadual, nos termos da Lei nº 12.153/09, motivo pelo 

qual determino a redistribuição dos presentes autos ao Juízo Comum. Às 

providências. Cumpra-se, com urgência. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de julho 

de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000060-47.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS ANJOS LOPES (EXEQUENTE)

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, determino: I – A conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença. II – Intime-se a parte executada, por 

meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação 

e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item II, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, intime-se a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de julho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da r. 

Decisão constante do ID.14117111 dos presentes autos

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258324 Nr: 1083-11.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado do acusado para 

apresentação dos memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202141 Nr: 383-74.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE 

SCHMOLLER DE SOUZA - OAB:7887

 PROCESSO/CÓD. Nº 202141

Vistos, etc.

Considerando que o acusado, ao ser citado, indicou o causídico Paulo 

Henrique Schmoller de Souza como seu patrono, e que este se quedou 

inerte após intimação para apresentar resposta, conforme certificado à fl. 

164, determino a intimação do réu para indicar novo advogado, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, para apresentar resposta à acusação ou declarar a 

impossibilidade de nomeação.

Em caso de inércia do acusado ou alegada a impossibilidade de 

nomeação, desde já fica nomeada a Defensoria Pública, que deverá ser 

intimada para apresentar a resposta à acusação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 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.: 230111 Nr: 1885-14.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio André da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106, ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - OAB:17061

 PROCESSO/CÓD. Nº 230111

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de trânsito em julgado de fl. 462, intimem-se as 

partes para apresentarem rol de testemunhas, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências, no 

prazo de cinco dias, nos termos do art. 422 do CPP.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 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.: 236826 Nr: 1154-81.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Greve, Romário Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Matheus Tostes Cardoso - OAB:10.041, 

OTAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:14.238, ROSIMAR DOMINGUES 

DOS REIS - OAB:15675/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 236826

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Bruno Greve e 

Romário Pereira de Oliveira, nos moldes do acórdão às fls.876/893-verso.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 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.: 255129 Nr: 5643-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhemerson da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 255129

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem para revogar o despacho de fls. 102, e 

considerando que o valor apreendido às fls. 52, não se trata de fiança e 

sim derivado de proveito de crime, já decretado o perdimento às fls. 

85-verso, determino a destinação do valor em benefício do FUNPEN/MT, 

com fulcro no artigo 978, §1°, da CNGC/MT.

Expeça-se o necessário à transferência do numerário.

Empós, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações de praxe.

 Mirassol D’Oeste/MT, 09 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.: 156310 Nr: 1181-06.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Gonçalo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dermeval Inacio da Cruz 

Neto - OAB:23135

 PROCESSO/CÓD. Nº 156310

Vistos etc.

Primeiramente, considerando a certidão de fl. 438, proceda-se com a 

vinculação nestes autos da fiança recolhida na ação penal sob CI 231925.

Outrossim, junte-se no presente feito cópia da planilha de cálculo das 

custas referente à ação penal sob CI 231925, a ser posteriormente 

abatida da fiança acima mencionada, cujo adimplemento deverá ser 

informado naqueles autos, para que não haja nova cobrança dos 

encargos processuais.

Quanto à pena de multa, tendo em vista a planilha de fl. 439, proceda-se, 

também, com o abatimento no valor da fiança.

Com a compensação dos débitos, e, acaso haja saldo remanescente, 

expeça-se Alvará de Levantamento dos valores à conta corrente 

informada à fl. 419.

Após, dê-se vista às partes para manifestação acerca do cálculo de pena 

de fl. 416, no prazo de cinco dias, iniciando pela defesa, para posterior 

homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261194 Nr: 2297-37.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Debrail Penariol

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Percival Stefani Brachini de 

Oliveira - OAB:329.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 261194

Vistos etc.

Trata-se de pedido de anuência para transferência do preso DEBRAIL 

PENARIOL, atualmente segregado no Centro de Progressão Penitenciária 

“João Batista de Santana” de São José do Rio Preto/SP, com a finalidade 

de dar continuidade ao cumprimento de sua pena, no regime semiaberto, 

nesta Comarca.

Vieram-me conclusos.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o recuperando DEBRAIL PENARIOL 

encontra-se preso no Centro de Progressão Penitenciária “João Batista de 

Santana” de São José do Rio Preto/SP, condenado a pena unificada de 54 

(cinquenta e quatro) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão, 

atualmente em regime semiaberto.

Nesse panorama, a defesa pugna pela transferência do executivo de 

pena do recuperando para esta Comarca, visando garantir o direito de 

permanecer cumprindo sua reprimenda em local próximo ao seio familiar, 

vez que sua família encontra-se radicada neste município.

Pois bem, não obstante a Lei de Execuções Penais garanta ao 

recuperando o direito de permanecer cumprindo sua reprimenda em local 

compatível onde sua família reside, calha consignar que o foro competente 

para apreciar o incluso pedido é do Juízo de São José do Rio Preto/SP, 

visto que incumbe àquela Comarca determinar a remessa do processo 

executivo a este Juízo, à medida que referida transferência independe de 

anuência, por se enquadrar nas exceções previstas no § 4º, do art. 1.440 

da CNGC.

Deste modo, julgo prejudicado o presente incidente e determino seu 

arquivamento mediante as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.
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Mirassol D’Oeste/MT, 03 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.° 43/2018/DF/NM

 O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Art 1.º LOTAR a servidora ILCA MAIA LEMES DA SILVA, Técnico 

Judiciário matrícula 3787, para exercer suas funções na Secretaria do 

Juizado Especial Cível e Criminal do Fórum da Comarca de Nova 

Mutum-MT, a partir de 9 de julho de 2018.

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum-MT, 10 de julho de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91551 Nr: 904-17.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLLdS, ELdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta Leandro Luiz 

Loango dos Santos, representado por Elenice Loango da Silva, em 

desfavor de Dalvo José Carlos Santos.

 Dessume-se dos autos que diante da ausência de pagamento integral dos 

alimentos em atraso, restou decretada a prisão cível do Executado.

 Contudo, após devidamente procedida a prisão do demandado, a parte 

Exequente informou que houve o integral pagamento do débito alimentar, 

postulando pela extinção do feito (fls. 38/39).

 Diante do exposto, considerando o adimplemento pela parte Executada da 

obrigação alimentar, a extinção da demanda é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Por consequência, considerando a natureza da presente ação, tendo sido 

efetivamente cumprido o mandado de prisão, expeça-se o competente 

alvará de soltura em favor do Executado.

Condeno a parte Executada ao pagamento de eventuais custas 

remanescentes e ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro 

em R$500,00 (quinhentos reais), em conformidade com o art. 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil, contudo suspendo a exigibilidade nos moldes do 

art. 98, parágrafo 3º, CPC, uma vez que concedo ao réu os benefícios da 

gratuidade da justiça ante a sua notória condição de hipossuficiência.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73737 Nr: 4064-89.2012.811.0086

 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: Vitorio Domingos Sessi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Assim, analisando detidamente os autos, constato que de fato ocorreu 

vício na sentença, tratando-se, pois, de erro material. Para sanar tal 

equívoco, onde se lê (fl. 291):“DETERMINAR a devolução do valor pago a 

maior pela parte Requerente, que dependerá de liquidação de sentença, 

na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos devidos a partir da citação;”Leia-se (fls. 291): “DETERMINAR 

a devolução do valor pago a maior pela parte Requerente, que dependerá 

de liquidação de sentença, na forma simples, com atualização monetária 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir do 

desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devido a partir 

da citação;” “Ex positis”, nos termos do art. 494, II, do Código de Processo 

Civil, concedo provimento ao Recurso de Embargos de Declaração 

interposto às fls. 328/329, cujo erro material já fora devidamente retificado, 

e passa a ser parte integrante da sentença às fls. 276/292.Intimem-se as 

partes sobre o teor da presente decisão, facultando à parte que 

apresentou Recurso de Apelação (fls. 294/312) a ratificar ou retificar o 

respectivo recurso no prazo de 15 (quinze dias). Com o decurso do 

prazo, intime-se a parte Apelada, na pessoa de seu procurador para, 

querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.P. I. C. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79694 Nr: 2805-88.2014.811.0086

 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: Thercilio Felix Zen (Espolio), Elydia Terezinha Zen, 

Renato Zen, Elydia Terezinha Zen, Paulo André Zen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Assim, analisando detidamente os autos, constato que de fato ocorreu 

vício na sentença, tratando-se, pois, de erro material. Para sanar tal 

equívoco, onde se lê (fl. 313):“DETERMINAR a devolução do valor pago a 

maior pela parte Requerente, que dependerá de liquidação de sentença, 

na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos devidos a partir da citação;”Leia-se (fls. 313): “DETERMINAR 

a devolução do valor pago a maior pela parte Requerente, que dependerá 

de liquidação de sentença, na forma simples, com atualização monetária 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir do 

desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devido a partir 

da citação;” “Ex positis”, nos termos do art. 494, II, do Código de Processo 

Civil, concedo provimento ao Recurso de Embargos de Declaração 

interposto às fls. 316/317, cujo erro material já fora devidamente retificado, 

e passa a ser parte integrante da sentença às fls. 297/314.Intimem-se as 

partes sobre o teor da presente decisão, facultando à parte que 

apresentou Recurso de Apelação (fls. 294/312) a ratificar ou retificar o 

respectivo recurso no prazo de 15 (quinze dias). Com o decurso do 

prazo, intime-se a parte Apelada, na pessoa de seu procurador para, 

querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.P. I. C. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79276 Nr: 2507-96.2014.811.0086

 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: Rosilene de Souza Mendes, Mauro Patrocinio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Regina Martinelo, Natália Silvia Correa 

Lemos, Hospital Municipal de Nova Mutum, Aldo Luis Hota
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Eduardo Machado - OAB:13.065, Livia Comar da 

Silva - OAB:7650-B, Pedro Ovelar - OAB:6270

 VistosNão estando o feito preparado para julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do artigo 357 do CPC, passo ao saneamento do 

processo (...) Intimem-se as partes da presente decisão, fazendo constar 

que, caso não se insurjam contra ela no prazo de 05 (cinco) dias, se 

tornará estável (art. 357,§1º do CPC).Intime-as também para especificarem 

as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108910 Nr: 5416-09.2017.811.0086

 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: Edna Alves de Mello Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Iusaku Suzuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Alberto dos Santos - 

OAB:MG 51.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para no prazo de 05 dias apresentarem quesitos 

para a presente vistoria, por analogia ao art. 421 do CPC, podendo 

apresentar assistente técnico em igual prazo.Os custos da inspeção de 

devem ser arcados pelo Autor da demanda, pelo interesse desta.Deve o 

oficial de Justiça providenciar a intimação das partes no prazo de 10 dias 

antes da inspeção para que essas possam acompanhar tal diligência, em 

conformidade com o art. 442, parágrafo único, do CPC.Do mesmo modo, 

entendo pertinente a designação da audiência de justificação, 

principalmente para análise da posse da parte autora, origem, tempo, 

existência, além do fato de analisar qual a relação destes com o suposto 

esbulhador.Designo audiência de justificação e conciliação para o dia 21 

de agosto de 2018 às 14h30min.Intime-se a parte autora para, querendo, 

arrole testemunhas no prazo de 10 dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 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

 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

 Vistos, etc.

De proêmio, cancelo a realização da audiência designada à fl. 72/73.

Nesse ponto, cabe salientar que a parte Requerida à fl. 70, postulou pela 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, sendo que deixou 

de arrolar as devidas testemunhas, em observância a decisão às fls. 

72/73, desta forma, declaro preclusa produção de prova testemunhal.

Por sua vez, em relação ao depoimento pessoal, denota-se que os 

Requerentes residem no Município de Salto do Céu/MT, vide manifestação 

à fl. 74, quando, então, determino a expedição de carta precatória ao Juízo 

da Comarca de Rio Branco/MT para colheita do depoimento pessoal.

Intime-se a parte Requerida para providenciar o recolhimento dos 

emolumentos devidos no prazo legal, sob pena de preclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107000 Nr: 4445-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ebano Lampugnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Tattini Rosa - OAB:SP 

210.738, Pedro Roberto Romão - OAB: SP 209.551, Silvana Simões 

Pessoa - OAB:SP 112.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson Jose de Castro - 

OAB:MT 6214-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da complementação 

da diligência do oficial de justiça, mediante emissão de guia através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, tendo em vista que 

o endereço é Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Zona Rural.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79142 Nr: 2373-69.2014.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOELY DOS SANTOS SILVA, Cpf: 

03768967107, Rg: 1768329-7, Filiação: Adão Bernadino dos Santos e 

Joana da Silva, data de nascimento: 08/05/1991, brasileiro(a), natural de 

Jangada-MT, solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto dar andamento ao processo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 11 de julho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53363 Nr: 871-66.2012.811.0086

 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: KRdS, JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia do Carmo Ribeiro - 

OAB:MT 16.460

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOANISE RODRIGUES DE SOUSA, Cpf: 

03072356378, Rg: 21352132002-9, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(CINCO) DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto dar andamento ao processo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 11 de julho de 2018
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Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85367 Nr: 2149-97.2015.811.0086

 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: SSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SHEYLA SILVESTRE DE OLIVEIRA, Cpf: 

10409299405, Rg: 3357912, brasileiro(a), solteiro(a), auxiliar de produção. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto dar andamento ao processo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 11 de julho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90399 Nr: 198-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERVELI DOS REIS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114450 Nr: 993-69.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS SIÃO LTDA ME, 

Divino Aparecido Fernandes de Almeida, REGINA SEBASTIANA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 37, 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.: 87686 Nr: 3537-35.2015.811.0086

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schuster & Santos Ltda. - Me (M S 

Transportes)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 77, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99983 Nr: 214-51.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Lu Pereira - 

OAB:MT/18473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:MT 21442-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 do Oficial de Justiça de fls. 42, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107887 Nr: 4900-86.2017.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 
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de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Douglas de Carvalho - 

OAB:81229/PR

 Nos termos da legislação vigente e artigo 1.209 CNGC/MT, impulsiono os 

autos com a finalidade de que seja intimada a parte devedora, na pessoa 

de seu advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias traga aos autos a 

via original do petitório de fls 34/37 ou que assine a petição juntada aos 

autos, bem como para que, no mesmo prazo, regularize a representação 

processual, juntando aos autos a competente procuração, nos termos da 

decisão de fls. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89236 Nr: 4537-70.2015.811.0086

 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: José Carlos Sartori, Sônia Regina Bettiato Sartori, Maria 

Angélica Bettiato Sartori, Norberto Luiz Sartori (Espolio), Juliana Luiza 

Sartori, Gustavo José Sartori, Tiago Filipe Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeo Boscoli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zaid Arbid - OAB:MT 1822-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012

 Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79373 Nr: 2578-98.2014.811.0086

 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: Renata Jorge Correa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Nova 

Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora, por sua advogada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o ofício da Secretaria de Estado 

de Saúde, de fls 159/160, requerendo o que entendere de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105331 Nr: 3478-76.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed - Cuiabá - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN B A DOS SANTOS ME, ELLEN BIANCA 

ANDRADE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaia de Souza Araujo Menezes 

- OAB:MT 20.237, Jaqueline Proença Larrea - OAB:MT 13.356

 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108194 Nr: 5037-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronivan Araújo Belem, Romeu Franques Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Feliciano de Deus 

Nery - OAB:MT 6.193

 Nos termos do artigo 920 I do CPC e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte Embargada, por seus advogados, para 

impugnar os Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas 

que pretende produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113258 Nr: 421-16.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODIR GIOPATTO TRANSPORTES E LOGISTICA, Leodir 

Giopatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionária Rota Oeste S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:MT 15.110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Considerando a tempestividade da contestação apresentada, nos termos 

dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51021 Nr: 2062-83.2011.811.0086

 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: Augusto Dalla Riva, Rosa Luiza Dalla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Paulo Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50956 Nr: 1999-58.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cal Construtora e Incorporadora Ltda, Verner 

Skura, Perla Ribeiro Rodrigues Skura, Lauro Skura, Claudete Skura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 143/146, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73674 Nr: 2192-05.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazare G. da Silva & Cia Ltda. - ME (Delizie 

D'Italia), Nazare Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 94/95, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86621 Nr: 2890-40.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME, Clecio Dias Barbosa, Edilaine Stefano Capana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 153v, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93108 Nr: 1917-51.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Cristina Raddi, Terezinha Ultado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 64/65, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82165 Nr: 237-65.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLCIR THOMAS KREUZ, Irineia Alves Moran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 79/80, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102372 Nr: 1695-49.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda - EPP, Idu Costa, FLÁVIO 

AUGUSTO CIVALSCI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 60, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114246 Nr: 863-79.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON SANTOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- 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 correspondência devolvida de fls. 62, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 
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Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77247 Nr: 815-62.2014.811.0086

 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): E. F. DE LIMA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 86, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95181 Nr: 3178-51.2016.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Delmar Theves, Helena Souza Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 75/78, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84100 Nr: 1458-83.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPTdS, DdMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 43, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98105 Nr: 5176-54.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenildo Alves Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo, Dismobras Import, Export e Distri. De 

Moveis e Ele.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida à fl. 128, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107664 Nr: 4780-43.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM CRISTINA GARBOSSA 

- OAB:7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria 

Morais Costa - OAB:MT 23.582

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 108, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73671 Nr: 2189-50.2013.811.0086

 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): Dom Bosco Transportes Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, impulsiono estes autos para intimar a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76348 Nr: 4922-86.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 
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estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob 

pena de extinção

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44415 Nr: 3780-86.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diane Schlosser Albrecht

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gol Transportes Aereos S/A, Aerofly Agencia 

de Viagens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B, Paulo Fernando 

Schneider - OAB:8117/MT, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se a parte Requerida para, querendo, se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca do alegado valor remanescente requerendo o 

que entender de direito, guardando observância ao depósito realizado à fl. 

97.

Outrossim, intimem-se o Reclamante para informar os dados bancários a 

fim de viabilizar a expedição do competente alvará judicial quanto ao valor 

incontroverso.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31683 Nr: 1263-16.2006.811.0086

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio João Falkowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodar Pneus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Na forma do art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, 

processe-se o presente Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica apresentado em desfavor de Rodar Pneus Ltda. às fls. 235/236, 

suspendendo-se o andamento do presente feito até o seu julgamento.

Cite-se a parte Executada para manifestação e apresentação de provas 

cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Comunique-se o Cartório Distribuidor para as anotações devidas, nos 

termos do art. 134, § 1°, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111921 Nr: 7002-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de designar audiência por versar os autos acerca da regularidade 

dos trâmites de concurso público, não sendo possível a transação. Cite-se 

e intime-se a parte Requerida para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da demanda, nos ditames do art. 9° da 

Lei n. 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112924 Nr: 240-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisleide Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Isto posto, inexistindo excesso de prazo no trâmite do presente feito e 

consequente constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Defesa e MANTENHO a prisão preventiva decretada em face do acusado 

Anisleide Rodrigues da Silva.No mais, aguarde-se a realização da 

a u d i ê n c i a  a p r a z a d a  p a r a  o  d i a  2 5 / 0 7 / 2 0 1 8 ,  à s 

17h30min.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81624 Nr: 4413-24.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. EDSON EMILIA DA ROCHA - inscrito na OAB/MT n. 

22.746, para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo 

de 3 (três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112924 Nr: 240-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisleide Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 “Vistos.

De proêmio, homologo a desistência da oitiva da testemunha Vanderlei 

Beloti.

Ademais, expeça-se carta precatória para a Comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT para inquirição da testemunha Luiz Felipe Nascimento de 

Leoni.

Para inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, designo 

audiência para o dia 25/07/2018, às 17h30min.

Requisitem-se as testemunhas policiais e o réu, uma vez que encontra-se 

preso.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, 

mantenho os autos conclusos para apreciação.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 80714 Nr: 3835-61.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Xavier da 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

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada em desfavor de Ivan Xavier da Silva, 

devidamente qualificado nestes autos, visando apurar a prática dos 

crimes previstos no artigo 147, caput, c/c artigo 129, §9º, ambos do 

Código Penal, sob os efeitos dos artigos 5º e 7º da Lei 11.340/06, na 

forma do artigo 71 do Código Penal.

A sentença foi prolatada em 18/05/2017 (fls.160/164), a qual julgou 

improcedente a denúncia e absolveu o réu com fundamento no artigo 386, 

VII do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, pugnando 

pela condenação do acusado, por entender que há provas suficientes nos 

autos a sustentar um édito condenatório (fls. 169/172vº).

Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo desprovimento do recurso (fl. 

177).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado às fls. 

187/188vº, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras 

Gadelha, opinou pelo provimento do apelo ministerial.

Em sessão realizada em 16 de maio de 2018, a Colenda Segunda Câmara 

Criminal, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Ministério Público 

para condenar o réu Ivan Xaxier da Silva, à pena de 3 (três) meses de 

detenção, a ser cumprido em regime aberto, pela prática do crime do artigo 

129, § 9º do Código Penal (fls. 195/198).

É o necessário. Decido.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o crime pelo qual o 

réu foi condenado foi alcançado pelo fenômeno da prescrição pela pena 

em concreto.

 Em que pese a Jurisprudência divirja quanto ao juízo competente para 

análise da prescrição pelo crime concreto (se pelo juízo de conhecimento 

ou da execução), a corrente majoritária, à qual me filio, entende que, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, ela deve ser reconhecida em 

qualquer tempo ou grau de jurisdição.

É importante ponderar que, estando manifesta a ocorrência da prescrição, 

seria contraproducente e contrário à economia processual formar o 

processo executivo de pena com a única finalidade de reconhecer a 

ocorrência do fenômeno.

Passo à análise, portanto, do pleito acerca da prescrição.

Prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da 

sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou 

depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, devendo 

ser observados os prazos constantes no art. 109 do mesmo dispositivo 

legal.

Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula 146 do E. STF: A prescrição da 

ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há 

recurso da acusação.

 No caso em apreço, considerando que o réu foi condenado à pena de 

três meses de detenção, tem-se que, a prescrição ocorre em 03 (três) 

anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

 Dentre os marcos interruptivos da prescrição, observa-se o recebimento 

da denúncia em 04/11/2014. Entretanto, o acórdão condenatório somente 

foi prolatado em 16/05/2018, ou seja, após o decurso do referido prazo 

prescricional.

Desta forma, considerando que não houve outras causas interruptivas ou 

suspensivas da prescrição durante esse período, o reconhecimento da 

perda do direito de punir do Estado é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, Ivan 

Xavier da Silva, em relação ao delito pelo qual foi condenado neste feito, 

com fundamento no artigo 107, inciso VI, do Código Penal.

Publique-se. Intimem-se, observando-se a desnecessidade de intimação 

pessoal do acusado, bastando a de seu defensor constituído, conforme 

determina o artigo 1387 da CNGC.

Ciência ao Ministério Público.

 Sem custas. Transitada em julgado esta sentença, comunique-se aos 

institutos de identificação estadual e federal, inclusive ao E. TRE (caso já 

comunicados acerca da condenação), e, em seguida, arquive-se estes 

autos, com as devidas baixas e anotações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 99043 Nr: 5750-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Aparecido Pereira 

Verissimo - OAB:MT 6.512, Mauro Robson Kliemaschewsk - 

OAB:MT 9.630

 Vistos.

 Considerando retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão de fls. 310/322vº, que readequou a pena aplicada ao 

réu, cumpra-se integralmente a decisão colegiada, expedindo-se guia de 

execução definitiva, a ser juntada nos autos do processo executivo de 

pena de n.º 3453-63.2017.811.0086, código 105298, em apenso.

Após, proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos.

Intimem-se.

Às providências. 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

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o presente processo 

executivo de pena foi formado por um equivoco ocorrido na Secretaria. 

Explico:

A guia de execução penal definitiva de fls. 06/07 foi objeto da tramitação 

do executivo de pena n.º 800.30.2013.811.0086 – Código 72293, em 

apenso, visto que o reeducando foi condenado à pena de 04 (quatro) 

anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Em que pese a guia de execução penal definitiva não ter sido juntada 

naqueles autos, fato é, que não houve nenhuma alteração na pena 

aplicada considerada para fins do cumprimento da reprimenda.

Destarte, o presente feito está atingido pela coisa julgada formalizada no 

processo de número supracitado, haja vista que a pena foi declarada 

integralmente cumprida, declarando-se, por via de consequência, extinta a 

punibilidade por sentença já transitada em julgado naqueles autos.

 Posto isto, julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Remetam-se estes autos ao Cartório Distribuidor, para as devidas baixas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89941 Nr: 4971-59.2015.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Catatau Comercio de Veículo Ltda., Emerson Alves 

Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lirane Bortolanza Gaião - 

OAB:MT 13.753, Luis Carlos B. Teixeira - OAB:MT 14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão que manteve inalterada a decisão de fl. 95, cumpra-se 

integralmente o decisum verberado.

Após, proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, atento ao disposto no art. 983 e §§ da CNGC.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000256-77.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELLY A. FERREIRA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000256-77.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: FRANCYELLY A. 

FERREIRA COMERCIO - ME Vistos. Os autos vieram conclusos para 

recebimento, porém não há pedido de justiça gratuita ou comprovante de 

pagamento das taxas judiciárias. Assim, a parte Requerente deverá, em 

15 (quinze) dias, apresentar o recolhimento das custas Decorrido o prazo, 

certifique-se e venham-me conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 4 

de julho de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99409 Nr: 111-38.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI PASSERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINÁPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO TELES DE ARAUJO - 

OAB:9921-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Vistos.

Por meio da Portaria nº. 856/2018-PRES, o Presidente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso fixou, excepcionalmente, o horário do 

expediente no dia 06 de julho de 2018 das 07h às 11h (horário de 

Cuiabá/MT).

Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 29 de novembro de 2018, 

às 15h00 (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intime-se a testemunha a ser inquirida.

Intimem-se as partes, por seus procuradores.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97678 Nr: 7208-26.2017.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MARCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por meio da Portaria nº. 856/2018-PRES, o Presidente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso fixou, excepcionalmente, o horário do 

expediente no dia 06 de julho de 2018 das 07h às 11h (horário de 

Cuiabá/MT).

Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 29 de novembro de 2018, 

às 14h00min (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intime-se a testemunha a ser inquirida.

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Cientifique-se o Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000243-78.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA SOARES DE DEUS RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000243-78.2018.8.11.0012. 

AUTOR: LUCIENE VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA RÉU: NEIVA SOARES DE 

DEUS RIBEIRO Vistos. A concessão da justiça gratuita depende de 

comprovação da hipossuficiência financeira de quem a requer. A 

Constituição Federal, no inciso LXXIV do artigo 5º, dispõe que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, intime-se a parte autora para, em 15 

dias, juntar aos autos documentos hábeis a provar sua alegada 

incapacidade de arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, 

servindo para tanto, por exemplo: as cópias de suas últimas declarações 

de imposto de renda, certidões negativas de propriedade de bem imóvel, 

holerites, extratos atualizados de contas bancárias de sua titularidade, 

contas de consumo habitual do lar, etc. Às providências. Nova Xavantina, 

10 de julho de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000267-09.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO (EXECUTADO)

JAYME PASETO (EXECUTADO)

APARECIDA MENEZES PASETO (EXECUTADO)

ROBISON APARECIDO PAZETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000267-09.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JAYME PASETO, 

APARECIDA MENEZES PASETO, ROBISON APARECIDO PAZETTO, 

VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO Vistos. Intime-se a parte 

exequente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

juntar aos autos comprovante de recolhimentos das custas iniciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpre-se. Nova 

Xavantina/MT, 10 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000283-60.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VANDERLEI SCAPIN (AUTOR)

CLEUSA MARIA ZANCANARO SCAPIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000283-60.2018.8.11.0012. 

AUTOR: LUIZ VANDERLEI SCAPIN, CLEUSA MARIA ZANCANARO SCAPIN 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Reanalisados os autos, verifico a eles 

haver aportado o laudo do NAT, o qual confirmou a urgência descrita pelo 

autor em inicial. Deste modo, presentes os requisitos legais, defiro a liminar 

pretendida e determino ao Estado de Mato Grosso que providencie o 

atendimento especializado descrito em exordial, consistente em internação 

do paciente em UTI com atendimento por neurocirurgião. Fixo prazo de 48h 
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para tal fim, sob pena de penhora on line dos respectivos valores para 

prestação em hospital particular. INTIME-SE. Fixo prazo de 15 dias para a 

parte autora trazer aos autos documentos comprobatórios de suas contas 

de luz dos últimos 3 meses, sob pena de indeferimento da gratuidade 

solicitada. Nova Xavantina, 12 de julho de 2018. Luciene Kelly Marciano 

Roos Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-76.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDILINA GUIMARAES ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000269-76.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: JARDILINA 

GUIMARAES ABREU Vistos. Intime-se a parte exequente para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de juntar aos autos comprovante 

de recolhimentos das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cumpre-se. Nova Xavantina/MT, 10 de julho de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105542 Nr: 3563-56.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO RAMMINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Intimação.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 

13h40min. (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Saem os presentes 

intimados.

Requisite-se o preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39304 Nr: 137-46.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, observo ter a Defensoria Pública requerido a concessão de 

indulto ao reeducando, com fundamento no Decreto n.º 8.380 de 

24.12.2014 (fls. 514).De acordo com o art. 1º do Decreto n.º 8.380 de 

24.12.2014, que concede indulto natalino e comutação de penas, e dá 

outras providências:Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, 

nacionais e estrangeiras:I - condenadas a pena privativa de liberdade não 

superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa, e 

não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de 

dezembro de 2014, tenham cumprido um terço da pena, se não 

reincidentes, ou metade, se reincidentes;Sendo o reeducando reincidente, 

teria que ter cumprido metade de sua pena até 25.12.2014 para fazer jus 

ao benefício.Entretanto, o cálculo de liquidação de pena de fls. 467 aponta 

ter o reeducando cumprido 39,52% da pena, não alcançando, assim, o 

requisito objetivo.Por tal motivo, não satisfeitos todos os requisitos legais, 

INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela Defensoria Pública às fls. 

514.DESIGNO audiências de custódia e justificação para o dia 23 de julho 

de 2018, às 13h45min (horário de Cuiabá), a se realizar na sala de 

audiências da Segunda Vara desta comarca.Expeça-se carta precatória 

para a comarca de Água Boa/MT para fins de regularização da custódia, a 

ser instruída com cópia da decisão que decretou a prisão e o respectivo 

mandado de prisão.Oficie-se a UPAB requisitando a escolta do preso para 

a solenidade ora agendada.Intime-se o Defensor constituído (fls. 536) via 

DJe.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se com urgência, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69698 Nr: 658-83.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104552 Nr: 2944-29.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELYZABETE APARECIDA PAZETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Incabível a concessão de benefício previdenciário baseado somente em 

prova testemunhal e, tendo em vista que os documentos colacionados à 

inicial são insuficientes para configuração de início de prova material, nos 

moldes do art. 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação da 

parte autora para emendar a exordial juntando documentos indispensáveis 

à propositura da ação, visando assim comprovar sua alegada qualidade 

de rurícola.

Concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da 

diligência, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78105 Nr: 905-30.2016.811.0012

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA AUXILIADORA REZENDE, Cpf: 

82136106104, Rg: 84551-7, Filiação: Jovalina Abadia Rezende e Bras 

Avelino de Rezende, data de nascimento: 19/12/1969, natural de 

Araguainha-MT, solteiro(a), serviços gerais. 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, resolvo o mérito e decreto a interdição de 

Jovalina Abadia Ribeiro, qualificada nos autos, declarando-a relativamente 

incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do 

artigo 4º, inciso III do Código Civil e, de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do 

citado codex, nomeio como sua curadora Maria Auxiliadora Rezende.Nos 

moldes do art. 755, inciso I, do CPC, fixo como limites da curatela a 

administração dos bens/patrimônio da curatelada e a realização de 

negócios jurídicos em seu nome.A curatela não abrange as causas 
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descritas no art. 6º da lei n. 13.146/15. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil, inscreva-se a presente 

sentença no registro civil de pessoas naturais e publique-a na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal e na plataforma de editais do 

CNJ, onde permanecerá por seis meses, bem como na imprensa local e 

diário oficial, por três vezes, com intervalos de dez dias.Conste no edital 

os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da 

curatela.Custas pela parte autora.Em face da assistência judiciária 

deferida à parte autora, determino a suspensão da cobrança da sua 

condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que não mais fizer 

jus aos benefícios, nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50.P.I.C. Ciência 

ao MP.Com o trânsito em julgado, arquivem-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, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 12 de julho de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68360 Nr: 21-35.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que informe nos autos os dados bancários 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99850 Nr: 391-09.2018.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOAO PEREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELIA MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da precatória 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88979 Nr: 2044-80.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON P DA SILVA E CIA LTDA ME, JOSE 

CAMPOS SOBRINHO, JAKSON PAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89346 Nr: 2233-58.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUDIMILA PINHEIRO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO NATANAEL ALVES SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista ao autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61145 Nr: 2234-19.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIO ROCHA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de folhas retro e determino o processamento do 

cumprimento de sentença.

Proceda o Cartório às alterações e anotações necessárias na capa e 

dados dos autos, inclusive no Cartório do Distribuidor, fazendo constar 

“ação de cumprimento de sentença”.

Intime-se a autarquia ré, com envio dos autos, para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68187 Nr: 2903-04.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASCIMENTO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de folhas retro e determino o processamento do 

cumprimento de sentença.

Proceda o Cartório às alterações e anotações necessárias na capa e 

dados dos autos, inclusive no Cartório do Distribuidor, fazendo constar 

“ação de cumprimento de sentença”.

Intime-se a autarquia ré, com envio dos autos, para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61314 Nr: 2412-65.2012.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON APARECIDO PAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6132-B, ROBISON PAZETTO JUNIOR - OAB:19.641/0

 Vistos.

Consta às fls. 2.830/2.936, apelação interposta pela parte requerida.

À fl. 2.937 foi determinada a intimação da parte autora para apresentar 

contrarrazões.

Às fls. 2.939/2.974 a parte autora apresentou contrarrazões e às fls. 

2.975/2.993 interpôs recurso de apelação.

Sendo assim, intime-se a parte requerida para que apresente resposta ao 

recurso de apelação, no prazo legal.

Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66624 Nr: 1729-57.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS ALVES FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000299-14.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA GOMES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITACYR REZENDE DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 28 de agosto de 

2018, às 09h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 12 de julho de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000299-14.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA GOMES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITACYR REZENDE DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 28 de agosto de 

2018, às 09h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 12 de julho de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-49.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 28 de agosto de 

2018, às 10h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 12 de julho de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55642 Nr: 1487-02.2014.811.0044

 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: JUMdS, IdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO MANOEL DA SILVA, Cpf: 

56884834900, Rg: 3.394.189-7, Filiação: Ulisses Manoel da Silva e 

Olindrina Maria da Silva, data de nascimento: 08/02/1963, brasileiro(a), 

natural de Peabiru-PR, casado(a), comerciante. 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, 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.: 60676 Nr: 852-84.2015.811.0044

 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: FSB, LCdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS BREZEZINSKI, Cpf: 

86133047968, Rg: 541007552, Filiação: Romão Brzezinski e Julia de Souza 

Carneiro, data de nascimento: 08/11/1968, brasileiro(a), natural de Quedas 

do Iguaçú-RS, convivente, agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05, 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, 
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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.: 23371 Nr: 2148-88.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildebrando Gonçalves Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Rossati, João Batista de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO ROSSATI, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido JOÃO BATISTA DE ANDRADE, 

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$ 1.042,10 (Um mil e quarenta e dois reais e dez 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de 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..

 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.: 51926 Nr: 1127-04.2013.811.0044

 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: IdSTP-M, ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS VINICIUS TOSTA PEREIRA, Cpf: 

89685210187, Rg: 15881709, Filiação: Maria das Neves Lima da Silva e 

Geraldo Silva, brasileiro(a), técnico em telecomunicações. 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 20, 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.: 14203 Nr: 656-66.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dércio Stuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, José Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso 

Martins e Silva, João Batista Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Batista de Oliveira - 

OAB:216288/SP, Luiz Carlos Aceti Junior - OAB:120058/SP, Osvaldo 

Nilton Rossatti - OAB:219614/SP

 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 241/244. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento 

da guia de custas e R$ 132,08, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27779 Nr: 772-96.2010.811.0044

 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 160. 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28940 Nr: 1937-81.2010.811.0044

 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 
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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 166. 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28361 Nr: 1356-66.2010.811.0044

 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 160. 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32689 Nr: 929-98.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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 113. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64504 Nr: 2575-41.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamaro Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernandes Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDO PEREIRA 

CARVALHO - OAB:9999

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 56/58. 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. 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28284 Nr: 1279-57.2010.811.0044

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 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 166. 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51646 Nr: 849-03.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do O Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maricelda Sapiecynski Vender C.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 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$ 

545,08 (quinhentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 75/78. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63443 Nr: 2074-87.2015.811.0044

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Wiest

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Correa de 

Moraes - OAB:54.323/RS

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora/impugnante, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 545,08 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

35/37. 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.: 52981 Nr: 2194-04.2013.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares 

Ltda, Odair Jose Balestrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Marozo Ortigara - 

OAB:36.475/RS

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargada, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 49/5252 . 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. 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31139 Nr: 1574-60.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

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$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 22. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento da 

guia de custas e R$ 132,08, 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000476-76.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

THAINA LOULA OAB - MT24728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO JUSTINO DA 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: 09/10/2018 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 
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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: 1000055-86.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSOLINA DOS REIS DO CARMO (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)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 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: 1000099-08.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI SCHAEFLER (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.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65901 Nr: 3193-20.2013.811.0023

 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: HASSAN MOHAMAD KASSAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE NUNES DE MIRANDA, EDSON 

JOAQUIM LUIZ DA SILVA, MAX ARIEL TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, Mohamad rahim Farhat - OAB:2542, Nájila Priscila 

Farhat - OAB:6770

 Autos nº 3193-20.2013.811.0023 (Código 65901)

Vistos,

Considerando a inércia do procurador da parte Autora, a fim de evitar 

futura alegação de nulidade, determino:

Expeça-se mandado ao Sr. Oficial de Justiça para que compareça ao 

endereço indicado na inicial, verifique quanto ao eventual óbito do Autor, 

e, em caso positivo, havendo herdeiros ou inventariante, intime-se o 

inventariante ou os herdeiros para dar eventual andamento ao feito, sob 

pena de extinção;

Após as devidas certificações, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 11 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64567 Nr: 1759-93.2013.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON ANDRADE ZANADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431, HIAGNA MORGANA MAGALHÃES VIEIRA - 

OAB:19973-O

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva exposta na denúncia, para CONDENAR o denunciado WEVERTON 

ANDRADE ZANARDI, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 

14, caput, da Lei nº10.826/2003 e ABSOLVER o denunciado do delito de 

direção perigosa (art.309, Lei nº9503/97), por falta de provas, nos termos 

do art.386, VII do Código de Processo Penal e EXTINGUIR a pretensão 

punitiva estatal, em razão da prescrição, do delito previsto no art.330, do 

Código Penal, nos termos do art.109, VI e art.107, IV, ambos do Código 

Penal na forma autorizada pelo art.61, do Código de Processo Penal..4.1 

Ciência ao Ministério Público.Intime-se pessoalmente o acusado, 

encaminhando-se termo de apelação.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpram-se as demais determinações da Consolidação das 

Normas Gerais da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.Após, 

arquivem-se com as baixas e cautelas de estilo.Peixoto de Azevedo, 11 

de julho de 2018. Evandro Juarez Rodrigues JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72978 Nr: 1645-86.2015.811.0023

 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: APF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora, para comparecer a 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 6 de agosto de 

2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77976 Nr: 1260-07.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARTINS FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 FINALIDADE: intimar a advogada do denunciado para comparecer à 

audiência de continuação, designada para o dia 02.08.2018 às 15h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71941 Nr: 944-28.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 FINALIDADE: intimar a advogada da denunciada para comaparecer à 

audiência designada para o dia 06/8/2018 às 18h00min

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91308 Nr: 2176-70.2018.811.0023

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBA, CADS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262, FABIANE LEMOS MELO - OAB:10569/O, JAKSON 

DARLYN FERREIRA DOS SANTOS - OAB:24855/0

 Processo nº 2176-70.2018.811.0023

Código nº 91308

Representado: C. A. da S.

Representado: D. B. A.

D E S P A C H O

Nesta data PRESTEI informações ao Habeas Corpus nº 

1007508-70.2018.8.11.0000 (Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª 

Câmara Criminal, TJMT).

OFICIE-SE ao Juizado Especial da Infância e Juventude da Comarca de 

Cuiabá/MT solicitando informações acerca da designação/realização de 

audiência de apresentação dos adolescentes C. A. da S. e D. B. A. tendo 

em vista que ambos encontram-se lotados na Unidade de Internação de 

Cuiabá (fls.57 e 113-116vº).

OFICIE-SE à Autoridade Policial para que informe a este Juízo, acerca de 

eventual instauração de procedimento para apuração de ato infracional em 

face do adolescente Gustavo Henrique Camelo Gonçalves (documentos 

de fls. 98-101), no prazo de 48 horas.

Aportando aos autos as informações, VISTA ao Ministério Público para as 

providências que entender cabíveis.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 12 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001064-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IANE MARIA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo nº 1001064-79.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico, que a 

Contestação, foi apresentada tempestivamente. Nesse sentido, abro vista 

ao autor, para que caso haja interesse, apresente impugnação à 

contestação. Pontes e Lacerda/MT, 11 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001320-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ORDENADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001320-22.2018.8.11.0013. 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE ORDENADO: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devolva-se ao 

Egrégio Tribunald e Justiça com nossas homenagens de estilo. , 12 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001321-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE ELIAS DE SOUZA OLIVEIRA (ORDENADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001321-07.2018.8.11.0013. 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA ORDENADO: VALDIRENE 

ELIAS DE SOUZA OLIVEIRA Cumpra-se servindo a presente como 

mandado. Após, devolva-se ao Egrégio Tribunald e Justiça com nossas 

homenagens de estilo. , 12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146092 Nr: 6197-56.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Rosário Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para manifestar nos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142793 Nr: 4782-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Costa Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para manifestar nos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139975 Nr: 3696-32.2017.811.0013

 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: Lucineia Aparecida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAZAR E PAPELARIA AQUARIUS, Bazar e 

Papelaria Aquarius - Magali Rodrigues Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana de Toledo Gomes 

da Silva Mariano Ferreira - OAB:150.009/SP

 Certifico para os devidos fins, que em 23/03/2018, foi expedida carta de 

citação , para a parte Bazar e Papelaria Aguarius- Magali Rodrigues-ME, 

CNPJ 02.723.979/ 0001 -51, sendo encaminhada ao endedreço Rua João 

Born, 290, Centro, Biguaçu-SC, sendo a mesma devolvida após tentativa 

de entrega nas datas 20/04/2018, 30/04/2018 e 03/05/2018, conforme Ref. 

72. Assim, em atendimento à solicitação da parte autora:" Considerando 

que a citação por carta retornou sem cumprimento (Ref. 72), requer seja o 

ato deprecado para o juízo de Biguaçu (SC), sendo realizado por Oficial de 

Justiça.", encaminho os autos à expedição de Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152972 Nr: 9411-55.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcelino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para manifestar nos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 173134 Nr: 6080-31.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Miura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO RIBAS TERRA - OAB:7205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não cabe mais distribuir iniciais no Sistema Apolo 

Eletrônico ao requerente para propor a demanda junto ao PJE.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105596 Nr: 4399-31.2015.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Souza Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia de Sales Wandel Rei Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DIAS - 

OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - 

OAB:5111

 O autor foi intimado para entregar o apartamento em condições de que a 

requerida e a filha dela possam morar.

 O autor deixou transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação.

Intime-se a requerida para que se manifeste no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158774 Nr: 12271-29.2017.811.0013

 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: SAMUEL VICENTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA CORDEIRO DOS SANTOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 15.08.2018, às 

16h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109141 Nr: 5835-25.2015.811.0013

 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: VANUZZA RODRIGUES MARCAL

 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:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 15.08.2018, às 

15h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168121 Nr: 4201-86.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA JARDIVINA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 15.08.2018, às 

15h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168081 Nr: 4168-96.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Pereira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 15.08.2018, às 

14h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168403 Nr: 4301-41.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BRASILINA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 15.08.2018, às 

14h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146820 Nr: 6523-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOYCE ELOIZA PEREIRA DUTRA, Jorge Eduardo Sabino 

Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Dutra Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o processo. PRI. 
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Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156663 Nr: 11158-40.2017.811.0013

 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: ONOFRE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAAC FERNANDO VIEIRA BERNARDO, 

LUCIMARA COLARES BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica - 

OAB:

 Vistos.

I – Cite-se, com prazo de 15 (quinze) dias, as pessoas em cujos nomes 

estiver transcrito o imóvel e os confinantes e, por edital, com o prazo de 

30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos.

 II – Certifique-se, via postal, para que manifestem eventual interesse na 

causa a União, o Estado e o Município, nos termos do artigo 943, do 

Código de Processo Civil, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e 

dos documentos que a instruíram.

III – Intime-se o Ministério Público que deverá intervir em todos os atos do 

processo.

IV – Int.

V – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141685 Nr: 4355-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Jesus Alves de Souza, Clarice 

de Fátima Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Conheço dos embargos vez que tempestivos e os acolho diante da 

contradição para esclarecer que o valor da condenação é de R$80.000,00 

(oitenta mil reais. PRI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162141 Nr: 1385-34.2018.811.0013

 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: DANIEL VIRGINIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 35228 Nr: 2689-88.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Natalina Bolognoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para que informe número de conta para 

depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 34741 Nr: 2208-28.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adjaime Lopes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o nobre advogado da parte autora para que informe número de 

conta para realização de depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33021 Nr: 513-39.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues de Avelar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o nobre advogado da parte autora para que informe número de 

conta para realização de depósito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001206-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001206-83.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR Vistos. De acordo 

com entendimento pacífico da jurisprudência, em ações onde o pedido é 

tão somente a expedição de alvará judicial para a alienação de bens, o 

valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que a parte visa 

obter, ou seja, o produto da venda. Sobre o tema, cito o seguinte julgado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE 

ALVARÁ JUDICIAL. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. 

Cuidando-se de pedido de alvará judicial para alienação de imóvel, em que 

o peticionário indica o bem a ser partilhado, acompanhado da respectiva 

avaliação extrajudicial, e diante da possibilidade concreta de o agravante 

aferir o benefício econômico pretendido com o provimento judicial, o valor 

da causa deve corresponder à estimativa do produto da venda. 

Precedentes. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento nº 70041007584, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Des. André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 

31/01/2011). Nesta toada, deverá a autora apresentar planilha indicando, 

pormenorizadamente, a quantidade de semoventes que pretende alienar, 

de acordo com seus respectivos meses, e o valor da avaliação praticado 

pelo(s) frigorífico(s) da região para fins de aquisição de gado para abate, 

apresentando, para tal fim, documento comprobatório. Além disso, nos 

termos do art. 619, inciso I, do NCPC, incumbe a inventariante trazer aos 

autos a concordância expressa de todos os herdeiros de “Miguel Ferreira 

de Aguiar” quanto ao pedido de expedição de alvará judicial para a 

alienação dos semoventes. Para tanto, INTIME-SE a autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, na forma supracitada, devendo, por 

fim, atribuir à causa o valor obtido por meio da avaliação dos semoventes 

que pretende alienar, sem prejuízo de recolher as custas processuais e 

taxa judiciária, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do Novo 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVA-SE a conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 12 

de julho de 2018. Leonardo de Araújo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito em 
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substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 24406 Nr: 3742-75.2004.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelo Mancílio, Aparecida Barbosa de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Rodoviário Conquista, Moisés 

Gomes Coutinho Filho, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

728/747, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

à parte ré, a fim de que apresente suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97052 Nr: 843-21.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO IGLEZIAS

 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:

 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.: 63539 Nr: 3879-13.2011.811.0013

 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: José Ferreira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 138298 Nr: 2996-56.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA GREGÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 112332 Nr: 1013-56.2016.811.0013

 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: APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 118097 Nr: 2893-83.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Elisiário

 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:

 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.: 80068 Nr: 2083-50.2012.811.0013

 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: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaiapó Eletrodomésticos Ltda - E.P.P, Paulo 

César Ferreira, Celia Regina Travagini

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 56332 Nr: 1872-82.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onildo Alves de Almeida, Mauro de Freitas 

Barbosa, Agata Krishana Zambele Almeida, Edmar Matos Ribeiro Almeida

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166854 Nr: 3570-45.2018.811.0013

 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): FLAVIO FERNANDES BATISTA COSME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem 

manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos à expedição, para intimação pessoal da parte 

exequente para manifestação, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 150662 Nr: 8308-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Luiz Neto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE 

OLIVEIRA - OAB:63036, andré eduardo bravo - OAB:359.684/SP, 

conrado augusto carvalho de magalhães - OAB:61.515/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 45 

(ref. 23), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130283 Nr: 8275-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIZA RODRIGUES DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fl. 64 (ref. 37), abro vista dos 

autos à parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163950 Nr: 2138-88.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fl. 29 (ref. 17), abro vista dos 

autos à parte exequente para manifestação, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 59530 Nr: 5096-28.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ettore Kozan Demarchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), impulsiono os autos à intimação da defesa para 

manifestação, vez que o MP já se manifestou nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 84877 Nr: 2412-28.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robério Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O, Jose Aécio Pires Salomé - 

OAB:3.111/TO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado para apresentar 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54645 Nr: 190-92.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas a defesa técnica do RÉU/APELADO 

apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 85448 Nr: 3034-10.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeus da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT,que ante a certidão do Sr. Oficial de Justiça de intimação 

de réu, o mesmo manifestou desejo de recorrer da r. sentença de 

fls.172/177 , assim abro vistas a defesa técnicado RÉU apresentar 

Razões de Apelação em favor do mesmo..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 86183 Nr: 3825-76.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO - OAB:8697

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas a defesa técnica do réu no constituído 

conforme manifestação de fl. 84-v, para que informe a continuidade da 

sua representação nos autos e, caso positiva, apresente no prazo legal a 

juntada do instrumento de procuração, bem como as razões recursais de 

apelação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-97.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE R. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON MAURO DOS SANTOS FERREIRA OAB - MT0004588A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO PERTILE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovente e promovida da r. sentença, parcialmente 

transcrita a seguir: " Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor 

de R$ 5.000,0 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como expiação à Requerida. Isto Posto, diante 

da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo 

Parcialmente Procedente o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a 

pagar à Reclamante , o valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais), pelos danos 

morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Declaro ainda, a inexistência de qualquer débito da 
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autora com a ré em relação aos contratos litigados. Defiro a liminar 

pleiteada para retirada do nome da reclamante do rol de maus pagadores, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) 

todos os seus legais efeitos. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC BATISTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERFECT COSMETICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovente e promovida em relação a R. sentença, 

parcialmente transcrita: "O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos 

Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, 

basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação 

do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação 

central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos 

Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). 

(destaquei e negritei). No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE do pedido inaugural, para condenar 

a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Sumula 54 STJ). Declaro ainda, a inexistência 

do debito contestado pela parte autora com a ré em relação aos contratos 

litigados. Confirmo a liminar concedida nos exatos termos (fls. 22). E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Defiro ainda, a inversão do ônus da 

prova, bem como, os benefícios da justiça gratuita à parte autora para 

eventual ingresso recursal. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, 

CPC e Enunciado 97 Fonaje. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE NUNES FERREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da autora do teor constante no ID 14073647.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-53.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO BATISTA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Pontes e 

Lacerda - MT Juizado Especial MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI – JUIZ DIREITO NÚMERO DO PROCESSO: 

1000486-53.2017.811.0013 - PJE ESPÉCIE: Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

Promovente: EDIMAR SILVEIRA Promovido: GERALDO BATISTA DE 

ARAUJO, ENDEREÇO: RUA 13, – NO FINAL DESSA RUA VIRE À DIREITA - 

ÚLTIMA CASA – AO LADO DE UMA CONSTRUÇÃO – FICA NO “GRILO”-, 

BAIRRO: RESIDENCIAL GLÓRIA, CIDADE: PONTES E LACERDA- MT - CEP. 

78.250-000. FINALIDADE: EFETUAR A PENHORA E AVALIAÇÃO E DEMAIS 

ATOS de tantos bens quanto bastem para satisfação do débito no valor de 

R$ 636,26 (seiscentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos) de 

propriedade do Executado supramencionado. Efetivado a penhora, 

Intime-A da mesma. 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. OBSERVAÇÃO: Na hipótese de serem 

penhorados bens imóveis e sendo a parte devedora casada, intimar 

também o seu cônjuge. DESPACHO: “Vistos etc. Defiro o requerido. 

Proceda-se a penhora no endereço indicado. Cumpra-se.” Pontes e 

Lacerda - MT, 12 de julho de 2018. Gracilene Martins Batista de Assis 

Gestora Judiciária Sede do Juízo Deprecante e Informações: Av. Paraná, 

nº. 2598, bairro: São José, cidade: Pontes e Lacerda – CEP: 78250000, 

fone: (65) 3266-8600 – ramal 219.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 14h40min.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-65.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS FELIX RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (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: 

1000718-65.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JEAN CARLOS FELIX RIBEIRO 

REQUERIDO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – INEPCIA DA INICIAL 

/FALTA DE INTERESSE DE AGIR Em síntese, aduz a reclamada inépcia da 

inicial ante a falta da causa de pedir, sustentando que não tem obrigação 

de pagar quantia certa, pois que a carta de credito somente efetua o 

pagamento diretamente ao fornecedor do bem negociado, não liberando 

dinheiro em espécie para seus consorciados. No entanto, verifico que o 

autor esclareceu em sede de impugnação à contestação, requerer 

exatamente a liberação da carta de credito. Assim, rejeito a preliminar. A 
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parte reclamada argui ainda, a preliminar de falta de interesse de agir, mas 

tal preliminar se confunde com o mérito e como tal será analisada. Rejeitas 

as preliminares. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas questões 

preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são 

improcedentes. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “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, a pretensão da parte 

autora é a liberação da carta de credito no valor de 20.000,00 (vinte mil 

reais), bem como indenização por danos morais por suposto 

comportamento abusivo da reclamada que exigiu avalista como condição 

para a liberação da carta de credito que o autor fora contemplado em 

lance. Assim, não concorda com tal exigência alegando que tal situação 

vem lhe causando inúmeros transtornos, pelos quais requer indenização 

por danos morais. Menciona que trata-se de carta de crédito no valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 55 parcelas de R$ 242,53 

(duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), que 

ofertou lance de R$ 5.376,42 (cinco mil trezentos e setenta e seis reais e 

quarenta e dois centavos), sendo contemplado em 19/05/2017. Ao ser 

apresentado um terceiro como avalista, a reclamada não aprovou, 

exigindo outro avalista. Irresignado move esta ação pleiteando a liberação 

da carta, e indenização por danos morais. Em contestação a reclamada 

aduz que esta dentre as previsões contratuais que possibilidade da 

exigência de avalista: “PREVIAMENTE À ADESÃO DA PARTE AUTORA AO 

GRUPO DE CONSÓRCIO ADMINISTRADO, ELA TOMOU CIÊNCIA DE TODAS 

AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS E LIMITATIVAS DE DIREITOS, em especial 

da necessidade de se submeter à análise de risco de crédito (análise 

socioeconômica e financeira), de ter entregar o bem pretendido em 

alienação fiduciária em garantia e de ter que oferecer, eventualmente, 

garantia complementar para utilização do crédito (aval), dos critérios 

objetivos de contemplação (LANCE ou SORTEIO), ... Ocorre que, no 

momento da contemplação, a parte autora NÃO COMPROVOU RENDA 

MENSAL SUFICIENTE, para honrar com o valor do saldo devedor da cota 

de consórcio e demais obrigações contratuais. INCLUSIVE, 

COMPROVANDO QUE O AUTOR NÃO GOZA, ATUALMENTE, DE BOA 

CAPACIDADE FINANCEIRA, VERIFICA-SE QUE ELE ESTÁ PLEITEANDO OS 

BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, PRESUMIDAMENTE POR NÃO 

POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO, SEM 

PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO. ORA, NATURALMENTE, DIANTE 

DESTE QUADRO E CONSIDERANDO O INTERESSE DO GRUPO DE 

CONSÓRCIO, A REQUERIDA CONDICIONOU A LIBERAÇÃO DA CARTA DE 

CRÉDITO AO OFERECIMENTO, além da garantia principal (alienação 

fiduciária em garantia) DE GARANTIA COMPLEMENTAR, 

CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE UM AVALISTA IDÔNEO, 

POSSUIDOR DE PATRIMÔNIO E RENDA COMPATÍVEL COM OBRIGAÇÃO 

QUE DEVE SER GARANTIDA.” Razão assiste a parte reclamada, pois que 

se coaduna com atual entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM 

PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

RENDA PARA A LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE NÃO 

OBSERVADA. Não se identifica abusividade alguma na exigência prevista 

em contrato, segundo a qual, para a retirada da carta de crédito, deverá 

ser apresentado comprovante de renda, tendo em mira a garantia do 

grupo. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 

70067921163, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - AC: 

70067921163 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 

19/05/2016, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/05/2016) – grifei/negritei APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO 

DE BEM MÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS 

PARA A LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE NÃO 

OBSERVADA. Não se identifica abusividade alguma na exigência prevista 

em contrato, segundo a qual, para a retirada da carta de crédito, deverá 

ser apresentado comprovante de renda e, na sua ausência, garantias 

adicionais, tendo em mira a garantia do grupo. NEGARAM PROVIMENTO 

AO APELO. (Apelação Cível Nº 70067685024, Décima Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

09/06/2016). (TJ-RS - AC: 70067685024 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, 

Data de Julgamento: 09/06/2016, Décima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2016) - negritei OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO – EXIGÊNCIA DE 

GARANTIA COMPLEMENTAR PARA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO 

– IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO - O 

instrumento contratual é expresso quanto à possibilidade de se exigir 

garantia complementar. Por conseguinte, não se vislumbra abusividade, 

até porque constitui responsabilidade da administradora perante o grupo, 

os prejuízos decorrentes da aprovação de garantias insuficientes, da 

substituição ou da liberação antes da quitação. Inteligência do art. 14, 

caput, §§ 1º e 4º da Lei 11.795/2008. Sentença mantida. Recurso 

d e s p r o v i d o .  ( T J - S P  1 0 2 9 9 8 1 4 8 2 0 1 7 8 2 6 0 0 7 1  S P 

1029981-48.2017.8.26.0071, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 

21/06/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/06/2018) – grifei/negritei Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

PAGAR QUANTIA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JEAN CARLOS FELIX RIBEIRO em desfavor de CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 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. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de 1000084-35.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GILSON PEREIRA 

SALDANHA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A Como preconiza o 

art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 

que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do 

mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, 

de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a 

contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. , 12 de julho de 2018 LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-41.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

JULIANO SOUZA QUEIROZ OAB - MT0007948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESPACHANTE ARAUJO LTDA - ME (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: 

1000545-41.2017.8.11.0013. REQUERENTE: WAGNER RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: DESPACHANTE ARAUJO LTDA - ME 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 Ausentes 

questões preliminares, passo à análise do mérito. Razão assiste à parte 

reclamante. Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação 

ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

responsabilidade civil cm indenização danos morais e concessão e tutela 

antecipada, promovida por WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS em face 

de DESPACHANTE ARAÚJO LTDA - ME requerendo, em síntese, que a 

reclamada seja condenada a realiza os procedimentos cabíveis para o 

cadastro junto a ANTT, bem como a transferência de propriedade do 

veículo, ante a recusa, ou ainda, a condenação a pagar o valor, bem como 

a multa, e ainda a condenação da reclamada a indenizar por danos e 

morais pelo descaso com o consumidor. Assim, pugna pela inversão do 

ônus da prova nos termos do CDC, benefícios da justiça gratuita, 

restituição do valor pago, multa pelo atraso na transferência do veiculo e 

condenação por danos morais. Destaca ainda que adquiriu um automóvel 

no ano de 2016 para trabalhar com fretes, tendo em vista que sua 

profissão é motorista. Assim, devido à atividade ser a de transporte de 

carga, para realizar a transferência do veículo para seu nome o 

Requerente antes precisava de uma autorização da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres – ANTT. Contratou a requerida, mas ante a não 

prestação dos serviços contratados não pode exercer a sua atividade 

laboral, ou seja, não pode realizar fretes, nem mesmo, realizar a 

transferência, devido o cadastro do veículo no DETRAN-MT estar como 

veículo de transporte. A empresa reclamada nega as disposições, mas 

confessa que de fato houve a contratação bem como o pagamento no 

valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), alegando que só não 

conclui os serviços solicitados pelo fato de o reclamante não ter 

comparecido para assinar e apresentar determinadas documentações. Em 

resposta, o reclamante impugna tais argumentações, sustentando que era 

o maior interessado na conclusão dos serviços e que por diversas vezes 

requereu junto ao reclamando, que sempre postergava. Ainda informou 

que necessitou contratar os serviços de outro profissional que lhe custou 

R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), desembolsados em 11/12/2017, 

assim, requereu a condenação do reclamado em tais valores. A reclamada 

não juntou qualquer documentação que infirmasse sua tese defensiva, ao 

contrario do autor que anexou: documentos pessoais, consulta RNTRC, 

copia do registro do veiculo, comprovantes de pagamento. A reclamada 

ainda confessa que recebeu os valores mencionados na inicial, ou seja R$ 

680,00, sendo este fato incontroverso, mas nada menciona sobre o 

andamento de seus serviços, não menciona nenhuma data em que poderia 

concluir, tampouco menciona sobre a devolução dos valores recebidos, 

caracterizando um total descaso com o consumidor, bem como a 

possibilidade de indenização por danos materiais, por ter causado 

prejuízos ao autor que dependia da documentação para trabalhar. Incumbe 

à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Com relação aos danos materiais, não tendo logrado 

êxito a parte reclamada em se desincumbir do ônus, entendo serem 

cabíveis a restituição do valor pago na forma simples, com correção 

monetária e juros legais, conforme entendimento jurisprudencial: TJ-DF - 

Apelação Cível APC 20120310112476 (TJ-DF) Data de publicação: 

02/09/2014 Ementa: RESCISÃO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. RESTITUIÇÃODE VALOR PAGO. ARRAS. DANOS MORAIS. 

INADIMPLEMENTO. I ? É procedente a pretensão rescisória do contrato 

verbal de prestação de serviços, pois o autor comprovou os fatos 

constitutivos do seu direito, demonstrando a inadimplência dos réus. II ? O 

sinal pago representa arras confirmatórias, e a inexecução do contrato foi 

da parte que as recebeu. Devolução mais o equivalente, art. 418 , 

segunda parte, do CC. III ? O inadimplemento contratual, por si só, não gera 

compensação moral. IV ? Apelação do autor e do réu desprovidas. TJ-SP - 

Apelação APL 00412474420138260506 SP 0041247-44.2013.8.26.0506 

(TJ-SP) Data de publicação: 16/03/2017 Ementa: APELAÇÃO – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E 

RESTITUIÇÃO DE VALORES. Pedido de concessão de benefício da justiça 

gratuita. Presunção relativa de pobreza. Elementos juntados aos autos que 

confirmam a presunção de hipossuficiência. Gratuidade concedida. 

Sentença de procedência. Revelia. Ausência de prova no sentido do 

adimplemento da obrigação por parte da empresa requerida. Requerida 

que confessa a impossibilidade de cumprimento do avençado, ante o 

falecimento do sócio administrador e responsável técnico. Circunstância 

que, conquanto lamentável, não afasta o dever de restituir os valores 

pagos pelo autor. Procedência dos pedidos bem decretada. SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No tocante a indenização por danos 

morais, entendo também serem aplicáveis ao presente caso. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos materiais 

em R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), que devem ser restituído na 

forma simples, com devida correção e juros legais nos termos do 

dispositivo. Procedente ainda, fixar indenização por danos morais, 

conforme fundamentação supra, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido inaugural, para condenar a reclamada a restituir à 

parte reclamante o valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), e que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso, 

conforme súmula 43 do STJ. CONDENO, a requerida a pagar a titulo de 

danos morais o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 
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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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-37.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE BATISTA MOREIRA (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: 

1000500-37.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LUCIMAR OLIVEIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: JOSIANE BATISTA MOREIRA Tendo em vista o 

pedido de desistência no prosseguimento da demanda formulado pelo 

patrono da parte promovente, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-08.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES MERCLY PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000877-08.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CHARLES MERCLY PEDROSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Tendo em vista o pedido de 

desistência no prosseguimento da demanda formulado pelo patrono da 

parte promovente, julgo extinto o processo, com fulcro no art.53, §4º da 

Lei 9.099/95. Arquive-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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000029-84.2018.8.11.0013. REQUERENTE: CLAUDIANE CARDOSO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Tendo em vista o pedido 

de desistência no prosseguimento da demanda formulado pelo patrono da 

parte promovente, julgo extinto o processo, com fulcro no art.53, §4º da 

Lei 9.099/95. Arquive-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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-90.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA OLIVEIRA PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000878-90.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ELEUZA OLIVEIRA PEDROSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Tendo em vista o pedido de 

desistência no prosseguimento da demanda formulado pelo patrono da 

parte promovente, julgo extinto o processo, com fulcro no art.53, §4º da 

Lei 9.099/95. Arquive-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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTOS DE PAULA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 

1000235-98.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JOAO PAULO SANTOS DE 

PAULA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Tendo em vista o pedido 

de desistência no prosseguimento da demanda formulado pelo patrono da 

parte promovente, julgo extinto o processo, com fulcro no art.53, §4º da 

Lei 9.099/95. Arquive-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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNALDO DOS SANTOS PACHURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 

1000093-94.2018.8.11.0013. REQUERENTE: VAGNALDO DOS SANTOS 

PACHURI REQUERIDO: VIVO S.A. Tendo em vista o pedido de desistência 

no prosseguimento da demanda formulado pelo patrono da parte 

promovente, julgo extinto o processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA COSTA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 

1000296-56.2018.8.11.0013. REQUERENTE: CLAUDIA DA COSTA REIS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Tendo em vista o pedido de desistência no 

prosseguimento da demanda formulado pelo patrono da parte promovente, 

julgo extinto o processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. 

Arquive-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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-36.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LUIZ SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000513-36.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JOSIMAR LUIZ SANTIAGO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 

9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 

o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR BERNADINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000881-45.2017.8.11.0013. REQUERENTE: OSCAR BERNADINO NETO 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Como preconiza o art. 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das 

audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele 

regularmente intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 

1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima 

mencionado, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo 

liminar eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à 

contadoria para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-23.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Darc Maria da Neta (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: 

1000779-23.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA 

REQUERIDO: DARC MARIA DA NETA Como preconiza o art. 51, inciso I, da 

Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 
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eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-27.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR RAMOS DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001018-27.2017.8.11.0013. REQUERENTE: EDIR RAMOS DURAN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem 

resolução do mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas 

processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Revogo liminar eventualmente deferida. 

Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria para que apure o valor das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-12.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001019-12.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JOSE LUIZ NASCIMENTO DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei 

n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 

o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000003-86.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NILSON ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 

9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 

o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-51.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA OAB - MT20279/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSON DIAS DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000609-51.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: VANUZA ALVES DOS SANTOS 

EXECUTADO: EDELSON DIAS DA ROCHA Como preconiza o art. 51, inciso 

I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 
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extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-34.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001024-34.2017.8.11.0013. REQUERENTE: VANILDE SOARES BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, 

da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-19.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRANILDE DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 

1001025-19.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA IRANILDE DE ARAUJO 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Como preconiza o art. 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das 

audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele 

regularmente intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 

1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima 

mencionado, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo 

liminar eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à 

contadoria para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-82.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR GABRIEL DANTAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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: 

1000885-82.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CESAR GABRIEL DANTAS 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Como 

preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser 

extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem 

resolução do mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas 

processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Revogo liminar eventualmente deferida. 

Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria para que apure o valor das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIR OLIVEIRA DIAS (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)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000016-85.2018.8.11.0013. REQUERENTE: CLEONIR OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 

9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 

o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 
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até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000083-50.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GILSON PEREIRA SALDANHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, 

da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOUZA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 

1000085-20.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ROBSON SOUZA VIEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei 

n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 

o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 

1000086-05.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JULIANA TORRES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, da 

Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MAYSA CARRARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 

1000088-72.2018.8.11.0013. REQUERENTE: TATIANE MAYSA CARRARA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 

9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 

o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 
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até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000090-42.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ELIANE RODRIGUES DE 

ANDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, da 

Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANY DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 

1000098-19.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ALVANY DIAS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) 

demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO POQUIVIQUI (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 

1000207-33.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FRANCISCO POQUIVIQUI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, 

da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON MARCULINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 

1000233-31.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JAILTON MARCULINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Como preconiza o art. 

51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 
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que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do 

mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, 

de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a 

contrario sensu. Revogo liminar eventualmente deferida. Certificado o 

trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. Remeta-se à contadoria para que apure o valor das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN BRUNA OKASZESKI LAMEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000208-18.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SUELLEN BRUNA OKASZESKI 

LAMEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Como 

preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser 

extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem 

resolução do mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas 

processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Revogo liminar eventualmente deferida. 

Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria para que apure o valor das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN BRUNA OKASZESKI LAMEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000209-03.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SUELLEN BRUNA OKASZESKI 

LAMEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Como preconiza o art. 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das 

audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele 

regularmente intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 

1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima 

mencionado, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo 

liminar eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à 

contadoria para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DE SOUZA MELONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000220-32.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JUCINEI DE SOUZA MELONI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, 

da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIA GODOY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (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: 

1000222-02.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SILVERIA GODOY DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, 

da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 
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nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN BRUNA OKASZESKI LAMEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 

1000210-85.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SUELLEN BRUNA OKASZESKI 

LAMEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei 

n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 

o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL SOARES FRANCISCO (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 

1000219-47.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GESIEL SOARES FRANCISCO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, 

da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Remeta-se à contadoria 

para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PETROCELLI DOS SANTOS (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 

1000224-69.2018.8.11.0013. REQUERENTE: VALERIA PETROCELLI DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Como preconiza o art. 

51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 

que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do 

mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, 

de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a 

contrario sensu. Revogo liminar eventualmente deferida. Certificado o 

trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. Remeta-se à contadoria para que apure o valor das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-19.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA TEREZINHA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000152-19.2017.8.11.0013. REQUERENTE: SONIA TEREZINHA ROSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Depreende-se dos autos que o transporte da parte autora para Cuiabá foi 

fornecido pela ré, atendendo-se o cumprimento da ordem liminar. Tanto o 

parecer do NAT quanto a manifestação do Ministério Publico se 
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pronunciaram no sentido da procedência da demanda, ressaltando que o 

transporte fito da demanda já teria sido realizado, em razão da data em 

que seriam realizados os exames. No entanto, visto que o pedido da peça 

vestibular consistia no transporte supra mencionado, forçoso concluir que 

houve a perda do objeto da ação. Destarte, confirma-se a liminar 

anteriormente deferida. Assim, JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-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. 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, 12 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72622 Nr: 1945-41.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:MT/5.736

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72622 Nr: 1945-41.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:MT/5.736

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 944 Nr: 573-24.1997.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio, Lindberg 

Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogenes D. D. G. Prates - 

OAB:12434/MT, Itamar Francisconi Silva Filho - OAB:7954/MT, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:MT-4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

prompover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63659 Nr: 287-50.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Elisa Francisco Pereira, Augusto Francisco Pereira, 

Alexandre Neri Francisco Pereira, Heitor Talon Pacheco Ferreira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisa Francisca Pereira, Reinaldo Francisco 

Pereira, Neurisvaldo Francisco Pereira, Sara Daniela Francisca Pereira 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 526, procedo a 

intimação das partes para no prazo legal, manifestarem-se acerca dos 

documentos acostados nos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76380 Nr: 1685-27.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: " 

Certifico que realizei diligência na Rua Monteiro Lobato, Bairro: Lagoa I, 

nesta cidade e não foi possível efetuar a apreensão do veículo descrito no 

mandado em razão de não encontrar o bem, sendo que algumas pessoas 

disseram-me que não conhecem o requerido e não viram o veículo no 

bairro. Juranir Gonçalves Nunes Oficial de justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78586 Nr: 432-67.2018.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINO CAVALCANTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: " 

CERTIFICO, eu Oficial de Justiça abaixo assinado, que devolvo o 

preseente mandado sem seu devido cumprimento em razão da ausência 

do depósito da diligência por parte da autora. Dou fé. DEUZENI PEREIRA DE 

SOUZA OF. DE JUSTIÇA

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65192 Nr: 1385-70.2014.811.0014

 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: Agropecuária Babaçu Ltda, Frederico Wagner França 

Tannure Filho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Benedito de Almeida, Ireno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:/PR- 55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amado Franco - 

OAB:MT-15.218-O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Diego Oliveira da Silva - OAB:MT-13.743

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para recolher as 

custas referente ao preparo da carta precatória com o fito de depoimento 

pssoal de João Benedito de Almeida

Salustiano Cândido Preeira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60419 Nr: 121-86.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenir Rocha Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Araujo - OAB:13060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Bergamini 

Cavalcante Gomes Coelho - OAB:OAB/RJ 084111, Gustavo Goulart 

Veneranda - OAB:81329/MG, Ilza Regina Defilippi Dias - OAB:OAB/SP 

27.215, Nelson Luiz Nouvel Alessio - OAB:OAB/SP 61713, Patricia 

Rocha de Magalhães Ribeiro - OAB:OAB/MG 71.822, Rodrigo Pouso 

Miranda - OAB:- MT 12.333, Viviane Aguiar - OAB:MG 77.634

 Processo nº. 121-86.2012.811.0014 (Código 60419)

VISTO,

 A mera consulta online não exaure a determinação proferida, eis que 

também realizada em gabinete.

Destarte, RESTITUO os autos à secretaria para o integral cumprimento do 

despacho retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-97.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICYELLEN LINO DE OLIVEIRA (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)

 

Certidão Processo: 1000069-97.2017.8.11.0014; Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimara 

promovida para manifestação. POXORÉO, 12 de julho de 2018 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31125 Nr: 1880-62.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RODRIGUES DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria que o parcelamento devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem 

diretamente no s i te  do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia".Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77060 Nr: 269-30.2018.811.0033

 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: GMDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

GLORIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO em 

face de AURI SOARES DE CARVALHO sustentando ter-se casado com o 

requerido em 12/01/2009, sendo que dessa união não há bens nem filhos 

em comum.

Alega inexistir bens a serem partilhados e requer a decretação judicial do 

divórcio.

Juntou documentos às f. 09/20.

Foram concedidos os benefícios da justiça gratuita às f. 21.

Efetivada a citação por edital, f. 26, foi nomeada à parte requerida curador 

especial, que ofereceu contestação, f. 29/30.

Relatei.

Fundamento e Decido.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 66 de 13/07/2010 foi 

reformado o conteúdo do § 6.º do artigo 226 da Constituição Federal, não 

mais exigindo o decurso de tempo para a ruptura da vida em comum, 

bastando somente a vontade de dissolver o vínculo conjugal, sem a 

necessidade de expor o porquê da impossibilidade da comunhão de vida.

Não há nos autos demonstração de que o requerido encontra-se em local 

determinado, razão pela qual válida sua citação por edital, 

independentemente de buscas mencionadas na defesa.

A parte requerente manifestou essa vontade, juntando aos autos a 

certidão de casamento com a requerida, não havendo, portanto, qualquer 

óbice à decretação do divórcio.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e decreto o divórcio de 

GLORIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO e AURI SOARES DE 

CARVALHO, com fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, 

devendo a autora voltar a usar o nome de solteira, conforme requerido às 

f. 08: Gloria Maria de Oliveira.

Por consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas face à inexistência de contrariedade.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário mandado de averbação e, 

a seguir arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se, registre-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76921 Nr: 193-06.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIANS MICHEL SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Visto.

Defiro a cota ministerial de fls. 53/55 para, na forma da Lei n.° 

11.340/2006, art. 16, designar audiência específica visando a ratificação 

ou retratação da ofendida quanto ao crime tipificado no art. 147, caput, CP, 

para o dia 19/07/2018, às 15:00 horas.

Intimem-se a vítima para comparecimento ao ato, podendo se fazer 
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acompanhar por advogado, assim como o Ministério Público Estadual.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78178 Nr: 709-26.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MAXIMO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 3. INDEFIRO, por isso, o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado pela defesa técnica do acusado na audiência de 10-7-2018.4. 

INTIMEM-SE, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do réu, conforme procuração de 

fl. 96, sobre o teor desta decisão.5. CUMPRA-SE a decisão de fl. 109 

[termo de audiência de instrução].São José do Rio Claro, 11 de julho de 

2018.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79787 Nr: 1435-97.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZILANE ALVES SILVA SHANNER, WOLFGANG 

SCHANNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. DESIGNO a data de 05 (cinco) de setembro de 2018, às 13h30min, para 

a realização da oitiva da testemunha(s) JAIR KAUFFMAN, DOLVAIR 

GERÔNIMO ADÃO, ANTÔNIA CARVALHO ADÃO E IVALDIR JOSÉ DE 

LIMA.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a(s) testemunha(s) JAIR KAUFFMAN, DOLVAIR GERÔNIMO 

ADÃO, ANTÔNIA CARVALHO ADÃO E IVALDIR JOSÉ DE LIMA [endereço 

à fl. 04], para comparecerem na audiência.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Intimem-se, via DJe, os advogados arroladas na procuração de fl. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80237 Nr: 1661-05.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MAGALHAES 

ALBUQUERQUE - OAB:12210/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53955 Nr: 3563-66.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ALEXANDRE FRACASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:OAB/MT 12.794/B, Max Magno Ferreira 

Mendes - OAB:OAB/MT 8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se o exequente, via DJe, por meio de seus advogados 

constituídos [procuração de fl. 05] para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79787 Nr: 1435-97.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZILANE ALVES SILVA SHANNER, WOLFGANG 

SCHANNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. DESIGNO a data de 05 (cinco) de setembro de 2018, às 13h30min, para 

a realização da oitiva da testemunha(s) JAIR KAUFFMAN, DOLVAIR 

GERÔNIMO ADÃO, ANTÔNIA CARVALHO ADÃO E IVALDIR JOSÉ DE 

LIMA.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a(s) testemunha(s) JAIR KAUFFMAN, DOLVAIR GERÔNIMO 

ADÃO, ANTÔNIA CARVALHO ADÃO E IVALDIR JOSÉ DE LIMA [endereço 

à fl. 04], para comparecerem na audiência.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Intimem-se, via DJe, os advogados arroladas na procuração de fl. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66591 Nr: 2623-96.2016.811.0033

 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: CICERO AMARO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, VANIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Ofício e documentos juntados as fls.91/109 dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72821 Nr: 2469-44.2017.811.0033

 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: TEREZA TIMOTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, CICERO DAMIÃO DA SILVA, CICERO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-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.72/73-verso, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78743 Nr: 921-47.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JANAINA PERREIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 171687 e a sessão de 

conciliação/mediação foi agendada para o dia 30/08/2018 às 14h00min, na 

Sala de Audiências do CEJUSC da Comarca, servindo a presente certidão 

para convidar as partes e seu(s) advogado(s) para comparecerem na 

sessão conforme §§ 2º e 3º do artigo 3º e artigo 334 do CPC, bem como 

do Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80243 Nr: 1667-12.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BREVES WASHINGTON11, ANDREA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738

 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$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 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. POSTERGO a análise do pedido de fls. 42/44 para depois da 

manifestação do credor, sendo certo afirmar que o importe penhorado 

eletronicamente é inferior a 5% do débito exequendo.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se acerca da petição e documentos juntados às fls. 42/55.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

3. Publique-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77890 Nr: 587-13.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMILSON RUI, MINIMERCADO COMBATE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 182155 e a sessão de 

conciliação/mediação foi agendada para o dia 30/08/2018 às 13h30min, na 

Sala de Audiências do CEJUSC da Comarca, servindo a presente certidão 

para convidar as partes e seu(s) advogado(s) para comparecerem na 

sessão conforme §§ 2º e 3º do artigo 3º e artigo 334 do CPC, bem como 

do Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78979 Nr: 1052-22.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ FOELLMER RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE 

COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO RUIZ PEIXOTO - 

OAB:15869

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 176216 e a sessão de 

conciliação/mediação foi agendada para o dia 30/08/2018 às 14h30min, na 

Sala de Audiências do CEJUSC da Comarca, servindo a presente certidão 

para convidar as partes e seu(s) advogado(s) para comparecerem na 

sessão conforme §§ 2º e 3º do artigo 3º e artigo 334 do CPC, bem como 

do Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54773 Nr: 602-21.2014.811.0033

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO PRIMO MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21.936/o, ULYSSES ECCLISSATO NETO - 

OAB:182.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos, etc.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos dos litigantes para que, em 5 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, atentando-se para o Substabelecimento de fl. 498 verso.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29792 Nr: 539-98.2011.811.0033

 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: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER DE FREITAS ROCHA, PAULO CÉSAR 

BIANCHINI, LUIS EDMUNDO CAVOLINA DA CUNHA, IMÓVEIS DE HELENA 

ROSSI BRIANTE, PEDRO BRIANTE E OUTROS, IMOVEL DE ELUSMAR 

MAGGI SHEFFER, IMÓVEL DE RIO CLARO, JEANE MARIA DE FREITAS 

ROCHA, MICHELINE RIZKALAH KNAAN DA CUNHA, REGINA MARIA 

MACHADO BIANCHINI, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, SOLANGE 

MODOLON SCHEFFER, IMOVEL DE ELADIO ARROYO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:OAB/MT 10.917-A, Bettânia Maria Gomes Pedroso Harlos - 

OAB:OAB/MT 6522, JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611/MT, Leonardo Rossato - OAB:8810-B/MT, RENATA 

PEREIRA PIMENTEL - OAB:10.504/MT, RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.445/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:OAB/MT 

13.878, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70270 Nr: 1277-76.2017.811.0033
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 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: LAURIBERTO DONIZETE DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

ADRIANO ROGÉRIO DE SOUZA RIBEIRO, SIRLEY DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53743 Nr: 3314-18.2013.811.0033

 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: NATANAEL CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra-se o primeiro parágrafo da decisão de fl. 202, cadastrando-se 

o feito como cumprimento de sentença, inclusive, retificando-se a capa 

dos autos e sistema Apolo.

2. Considerando que a ausência da assinatura do advogado configura-se 

mera irregularidade formal, passível de ser suprida por meio de simples 

intimação do causídico para suprimento da falha, intimem-se, via DJe, os 

subscritores da petição de fls. 205/213 para que, no prazo de 3 (três) 

dias, sanem a irregularidade.

3. Decorrido o prazo, com ou sem correção da irregularidade, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56349 Nr: 1840-75.2014.811.0033

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SÉRGIO FIORAVANTI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, LUCAS DE FRANCISCO LONGUE DEL CAMPO - 

OAB:320182-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, 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.: 12450 Nr: 2340-74.2006.811.0049

 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: AUDENOURA ALVES DOS 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previdenciário

Código: 12450

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 

03 de setembro de 2018, às 16:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

a 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 Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59131 Nr: 761-08.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JESUINA NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previdenciário

Código: 59131

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 

03 de setembro de 2018, às 15:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

a 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 Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62707 Nr: 2645-72.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:25.313/A, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previdenciário

Código: 62707

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 

03 de setembro de 2018, às 14:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

a 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 Autora
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 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43374 Nr: 634-12.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES CERQUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:16170A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previdenciário

Código: 43374

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 

03 de setembro de 2018, às 13:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

a 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 Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 24235 Nr: 1257-47.2011.811.0049

 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: DORALICE SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previdenciário

Código: 24235

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 

03 de setembro de 2018, às 12:30 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

a audiência anteriormente agendada, a ser realizada na Sala de Audiência 

do Gabinete da 2ª Vara.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

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.: 61232 Nr: 1814-24.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previdenciário

Código: 61232

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 

03 de setembro de 2018, às 12:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

a audiência anteriormente agendada, a ser realizada na Sala de Audiência 

do Gabinete da 2ª Vara.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

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):

 Cod. Proc.: 41030 Nr: 615-40.2012.811.0049

 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: MARIZAN ALVES DE SOUSA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos do acórdão de fls. 136, 

sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte requerente junto 

à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro 

centavos), para recolhimento 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 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43639 Nr: 971-38.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De acordo com o que consta na Ação Penal código 43551, em trâmite 

neste Juízo, o executado reside atualmente no seguinte endereço: 

Avenida B, Casa 13, Quadra 18, Jardim Mossoró, Cuiabá/MT. Assim, nos 

termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46662 Nr: 360-51.2017.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por 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): RONEY GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre a certidão do oficial de justiça de REF. 20, com diligência 

negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50291 Nr: 2273-68.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transtini Transportes Rodoviários Ltda, Roland 

Trentini, Wilmar Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora, solicitando-a para 

que entre em contato com a Central de Mandados desta Comarca, pelo 

fone 66 3471-1559, a fim de que seja disponibilizada a referida guia de 

complementação de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41163 Nr: 1742-50.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIA MARTINS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado 

ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexiste a citada omissão. Verifica-se que a omissão alegada 

quanto a aplicabilidade da efetiva incorporação das diferenças 

perseguidas a título de URV e reestruturação de carreira (Lei 6.528/94) já 

foram objeto de análise nesses autos. Ademais, a irresignação do 

embargante deveria ser aviada mediante o meio processual adequado, 

porquanto entendimento pacificado de nossos Tribunais, os embargos não 

servem de meio hábil a reforma do quantum já decidido. Neste sentido: 

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código 

de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, 

porém os embargos de declaração não constituem meio processual 

adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes 

efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre 

no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 

822514 RN, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de 

Julgamento: 04/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei). 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

p r o v i m e n t o .  À s  p r o v i d ê n c i a s .  C u m p r a - s e . 

________________________________________ LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45021 Nr: 1571-59.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos manejados pelo Ministério Público em face de ALEX DOMINGOS 

DA SILVA e, via de consequência, ABSOLVO o acusado, qualificado nos 

autos, ante a falta de provas para condenação, nos termos do art. 386, VII 

do Código de Processo Penal. VALE A PRESENTE COMO 

MANDADO.Dispensado o registro na forma do Provimento 42/08/CGJ. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas, 

baixas, e anotações de estilo. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público e 

Defesa.Às providências.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41303 Nr: 51-64.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON RIBEIRO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616/MT, YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - 

OAB:22287-O/MT

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos manejados pelo Ministério Público em face de JADSON RIBEIRO 

PAULINO e, via de consequência, ABSOLVO o acusado, qualificado nos 

autos, ante a falta de provas para condenação, nos termos do art. 386, VII 

do Código de Processo Penal. VALE A PRESENTE COMO 

MANDADO.Dispensado o registro na forma do Provimento 42/08/CGJ. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas, 

baixas, e anotações de estilo. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público e 

Defesa.Às providências.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45743 Nr: 1946-60.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim D' Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 DESPACHO.

 Vistos etc.

 Ante a inércia do advogado constituído, apesar de devidamente intimado 

conforme despacho de ref. 47, intime-se pessoalmente o denunciado para 

que constitua novo advogado ou informe a sua impossibilidade, ocasião 

em que a defesa destes será patrocinada pela Defensoria Pública 

Estadual.

 Após, conclusos.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53874 Nr: 327-27.2018.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE FLUCH MOREL, Páblio 

Eduardo Moraes da Silva, JAKSON DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT, Defensoria Pública da Comarca de Alto 

Garças-MT - OAB:, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15616

 Nos termos da CNGC, Impulsiono o feito aos patronos dos réus para 

intimá-los do inteiro teor da decisão de Ref.93, em especial, da designação 

de audiência de instrução e julgamento para o dia 08/08/2018, às 

09h00min.
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Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30197 Nr: 1060-26.2012.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO ALFREDO SCHIMIDT, NELSI SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Sperandio, Silvia Angélica 

Stangalini Sperândio, Espolio de THESSALÔNICO DE OLIVEIRA, José 

Roberto Guedes, Espolio de Sebastião Rodrigues Barbosa, Mauricio Joel 

de Sá, JULIANA MAGALHÃES SIMÕES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

certidão acostada aos autos às fls. 116, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39066 Nr: 1648-91.2016.811.0092

 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): Andriel Marcelo Rodrigues Bezerra Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Cód. nº 39066

DECISÃO

I – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta antecipo a 

audiência para o dia 04/09/2018, às 12h45min. (HORÁRIO MT).

II – Cumpram-se as determinações proferidas no despacho anterior.

 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.: 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:

 Considerando que a Assistente Social deste Juízo encontra-se afastada 

das funções, oficie-se com urgência à secretaria municipal de assistência 

social para a elaboração do referido estudo, com urgência.

Fabio Alves Cardoso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48910 Nr: 1596-27.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUÁRIA 

DE MATO GROSSO, Juízo da Comarca de Rondonópolis-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Alto Taquari-MT, 

GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REJEANNE DA SILVA 

SARAVY - OAB:6354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para no prazo de 30 (trinta) dias providenciar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de devolução da missiva (art. 

390 da CNGC).

 Alto Taquari/MT, 11 de julho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36487 Nr: 192-09.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Cód. nº 36487

DECISÃO

I – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta antecipo a 

audiência para o dia 04/09/2018, às 13hs:40 min. (HORÁRIO MT).

II – Cumpram-se as determinações proferidas no despacho anterior.

 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.: 30124 Nr: 980-62.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Henrique Freitas de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte exequente, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 

(dez)dias, retirar a carta precatória para distribuição ou recolher e juntar 

as custas para o envio à comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34355 Nr: 324-03.2015.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Zilda Aparecida de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE DO ROSÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

certidão acostada aos autos na Ref. 58, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32788 Nr: 555-64.2014.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro David Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Fabiano Joaquim Quinebre - OAB:8.761-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 
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parte exequente, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 

(dez)dias, retirar a carta precatória para distribuição ou recolher e juntar 

as custas para o envio a comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35634 Nr: 995-26.2015.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio das Candeias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

carta precatória acostada aos autos na Ref. 41, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32937 Nr: 593-81.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Martins de Lana, Aidia Lucia de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta, resolvo redesignar à 

audiência para o dia 13 de setembro de 2018, às 16h30min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 8858 Nr: 2499-77.2004.811.0084

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dallabona & Dallabona Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, a se manifestar acerca da avaliação 

realizada, no prazo de 10(dez) dias, conforme determinação de fls. 

113/116.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 49660 Nr: 419-23.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRÉ GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16780/BA

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DAS PARTES, POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, para se manifestarem e 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificar sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, no prazo de 15(quinze) dias, 

conforme determinação de ref. 15.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69542 Nr: 1648-59.2016.811.0038

 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: Izabella Costa Marques Miranda Torrecilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Batista Miranda, Marly Marques Miranda, 

Gabriella Costa Marques Miranda, Luiz Marques Ambrosio Neto, Juliano da 

Costa Marques Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial juntado aos 

autos no dia 11/7/2018, ref. 17.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76217 Nr: 2066-60.2017.811.0038

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Rios Reis Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial juntado aos 

autos no dia 11/7/2018, ref. 25.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53479 Nr: 828-45.2013.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Clailton 

Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cassia Faria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Bruna Gabriela Zanrosso - OAB:MT/ 15.679, Juliana 

Fernandes Sá - OAB:MT/ 16655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o recolhimento das despesas de distribuição da carta 

precatória que será enviada à Comarca de Barra do Garças/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 Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100702 Nr: 1758-87.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Defensoria Pública - OAB:, Jackeline 

Oliveira da Silva - OAB:8310

 (...) .Ausente a demonstração da presença segura de qualquer dessas 

hipóteses, reservando a defesa ao seu direito de manifestação no 

decorrer da instrução processual e em sede de alegações finais.Isso 

posto e nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 

11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 28 de agosto 

de 2018, às 13h30min (terça-feira), e DETERMINO que intime o(s) réu(s), 

dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do(a) 

acusado(a) que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss. -, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53786 Nr: 1156-72.2013.811.0038

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Marconi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

inteiro teor do calculo elaborado pela contadoria judicial, juntado aos autos 

no dia 11/7/2018, ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73996 Nr: 955-41.2017.811.0038

 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): Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto e sendo necessário intimar a parte credora/exequente 

através do(a) advogado(a) para instruir o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, DETERMINO que a INTIME 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99577 Nr: 1252-14.2018.811.0038

 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: Maria Lídia Sarate de Mendonça, Walisson Luiz Sarate 

de Mendonça, Wellington Sarate de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O, Airton de Almeida Marques - OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

inteiro teor do calculo elaborado pela contadoria judicial, juntado aos autos 

no dia 11/7/2018, ref. 11.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-33.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA OLIVEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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. 1000062-33.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOVELINA OLIVEIRA DE 

MELO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

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 - 20:01:54. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000285-83.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BRASILINO 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. 1000285-83.2017.8.11.0038 REQUERENTE: REINALDO BRASILINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem 
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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 - 20:38:34. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000285-83.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BRASILINO 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. 1000285-83.2017.8.11.0038 REQUERENTE: REINALDO BRASILINO 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 - 20:38:34. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-52.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TORRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TORRES DA SILVA OAB - MT23079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (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. 8010253-52.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GUSTAVO TORRES DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO em que a tentativa de intimação pessoal da reclamada retornou 

negativa. Contudo, por ter sido reconhecida a sua revelia e inexistir 

advogado(a) constituído nos autos do processo, os prazos decorrem da 

disponibilização/publicação, o que já ocorreu há algum tempo. Isso posto, 

DETERMINO que certifique o trânsito em julgado e intime a parte 

credora/exequente para que requeira em prosseguimento, sob pena de 

arquivamento. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 10 de julho de 

2018 - 20:46:10. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010132-24.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGIANO LEITE DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LUIZ ARAUJO (EXECUTADO)

 

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. 8010132-24.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: DELEGIANO LEITE DA SILVA 

- ME EXECUTADO: JOSÉ LUIZ ARAUJO Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente 

pugnou pela constrição de bens da parte adversa através de sistemas 

disponíveis, retornando-me concluso para análise. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A utilização do sistema 

RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos 

penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do 

insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante 

consulta ao DETRAN, assim como dispensa o exaurimento das vias 

administrativas tendentes à localização de bens do devedor – STJ, REsp 

1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/8/2015, 

DJe 2/9/2015 -, motivo pelo qual DEFIRO o pedido e informo/esclareço que 

em pesquisa no sistema RENAJUD não foi constatada a existência do(s) 

veículo(s) em propriedade do(s) executado(s) . Isso posto, DETERMINO 

que intime o(s) credor(es), por qualquer meio lícito, a fim de que indique(m) 

bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - art. 53, 

§4º, Lei n. 9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para 

a garantia do débito, no mesmo prazo suso, manifestar(em) se possui(em) 

interesse na expedição de certidão de dívida para inscrição do(s) 

executado(s)/devedor(es) no cadastro de inadimplentes, frise-se, sob 

sua(s) responsabilidade(s), nos termos do Enunciado n. 76 do FONAJE. 

Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 10 de julho de 2018 - 

21:14:14. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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 
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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 

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
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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)

 

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 
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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 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000236-42.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA GOUVEIA BORGES (EXEQUENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - MT0006028S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000236-42.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: JOELMA GOUVEIA BORGES, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CNF 

- ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, 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. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 11 de julho de 2018 - 17:49:49. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000080-54.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FABIANA PEREIRA NUNES 

DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., 
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no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de 

omissão e pedido de reforma, sob a alegação de que a sentença deixou 

de fundamentar o dano moral. A parte adversa apresentou contrarrazões. 

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com sentença que a condenou em compensar o dano moral causado à 

reclamante, sob a alegação de que a teria sido omissão, o que não 

ocorreu em hipótese alguma, irresignando-se quanto ao mérito, o que deve 

ser atacado por recurso inominado e, portanto, trato de recurso 

manifestamente protelatório. Alega que a sentença não fundamentou a 

ocorrência de dano imaterial, contudo perfuntória análise permite verificar 

que há suficiente fundamentação na sentença de mérito e que o dano 

imaterial decorreu de fato do serviço. O projeto de sentença consta que: 

“(…) Quanto à alegação de que na situação em tela não há o dano moral, 

tem-se que esta não merece prosperar. Entendo que o acontecimento 

espelhado nos autos, em que a parte promovida realiza cobrança diversa 

do plano contratado, isto é, não disponibiliza a prestação do serviço de 

telefonia de forma eficiente, e adequada, ensejou transtornos que 

ultrapassam a esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, 

lesão a sua dignidade. Ademais, nas relações contratuais, especialmente 

nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança busca 

proteger a confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, 

mas especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim 

que razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança 

depositada na segurança do produto ou do serviço prestado. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a superioridade 

do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora. 

Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando sentimento de 

frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. (...)”. O suso 

apresentado já demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e 

que opôs embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar 

o andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno a parte embargante a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 11 de julho de 2018 - 

20:55:26. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000080-54.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FABIANA PEREIRA NUNES 

DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., 

no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de 

omissão e pedido de reforma, sob a alegação de que a sentença deixou 

de fundamentar o dano moral. A parte adversa apresentou contrarrazões. 

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 
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cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com sentença que a condenou em compensar o dano moral causado à 

reclamante, sob a alegação de que a teria sido omissão, o que não 

ocorreu em hipótese alguma, irresignando-se quanto ao mérito, o que deve 

ser atacado por recurso inominado e, portanto, trato de recurso 

manifestamente protelatório. Alega que a sentença não fundamentou a 

ocorrência de dano imaterial, contudo perfuntória análise permite verificar 

que há suficiente fundamentação na sentença de mérito e que o dano 

imaterial decorreu de fato do serviço. O projeto de sentença consta que: 

“(…) Quanto à alegação de que na situação em tela não há o dano moral, 

tem-se que esta não merece prosperar. Entendo que o acontecimento 

espelhado nos autos, em que a parte promovida realiza cobrança diversa 

do plano contratado, isto é, não disponibiliza a prestação do serviço de 

telefonia de forma eficiente, e adequada, ensejou transtornos que 

ultrapassam a esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, 

lesão a sua dignidade. Ademais, nas relações contratuais, especialmente 

nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança busca 

proteger a confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, 

mas especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim 

que razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança 

depositada na segurança do produto ou do serviço prestado. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a superioridade 

do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora. 

Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando sentimento de 

frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. (...)”. O suso 

apresentado já demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e 

que opôs embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar 

o andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno a parte embargante a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 11 de julho de 2018 - 

20:55:26. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000050-19.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILTON JOSE ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e pedido 

de reforma, sob a alegação de que a sentença deixou de fundamentar o 

dano moral. A parte adversa não apresentou contrarrazões. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 
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Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com sentença que a 

condenou em compensar o dano moral causado à reclamante, sob a 

alegação de que a teria sido omissão, o que não ocorreu em hipótese 

alguma, irresignando-se quanto ao mérito, o que deve ser atacado por 

recurso inominado e, portanto, trato de recurso manifestamente 

protelatório. Alega que a sentença não fundamentou a ocorrência de dano 

imaterial, contudo perfuntória análise permite verificar que há suficiente 

fundamentação na sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de 

fato do serviço. O projeto de sentença consta que: “(…) nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato.. (...)”. 

Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. Entendo que a postura da parte ré no 

contexto retratado nos autos, potencializa a superioridade do fornecedor 

em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionado 

ofensa a honra. Dessa forma, o dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Tenho que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do 

mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. 

Destaco que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. (...)”. O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 11 de julho de 2018 - 

21:05:17. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000050-19.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILTON JOSE ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e pedido 

de reforma, sob a alegação de que a sentença deixou de fundamentar o 

dano moral. A parte adversa não apresentou contrarrazões. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 
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regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com sentença que a 

condenou em compensar o dano moral causado à reclamante, sob a 

alegação de que a teria sido omissão, o que não ocorreu em hipótese 

alguma, irresignando-se quanto ao mérito, o que deve ser atacado por 

recurso inominado e, portanto, trato de recurso manifestamente 

protelatório. Alega que a sentença não fundamentou a ocorrência de dano 

imaterial, contudo perfuntória análise permite verificar que há suficiente 

fundamentação na sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de 

fato do serviço. O projeto de sentença consta que: “(…) nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato.. (...)”. 

Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. Entendo que a postura da parte ré no 

contexto retratado nos autos, potencializa a superioridade do fornecedor 

em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionado 

ofensa a honra. Dessa forma, o dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Tenho que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do 

mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. 

Destaco que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. (...)”. O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 11 de julho de 2018 - 

21:05:17. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000067-55.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRO SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação 

de omissão e pedido de reforma da sentença para o fim de excluir a 

condenação em danos, sob a alegação de que a contratação de seguro 

fora realizada via call center, cujo áudio juntado afirma não analisado 

quando do decisum, deixando de fundamentar o dano moral. A parte 

adversa apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso 

embargos de declaração com indicação/alegação de omissão, 

interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com sentença que a 

condenou em compensar o dano moral causado à reclamante, sob a 

alegação de que a teria omissão, o que não ocorreu em hipótese alguma, 

irresignando-se quanto ao mérito, o que deve ser atacado por recurso 

inominado e, portanto, trato de recurso manifestamente protelatório. Alega 
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que a sentença não fundamentou a ocorrência de dano imaterial, contudo 

perfunctória análise permite verificar que há suficiente fundamentação na 

sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de fato do serviço. O 

projeto de sentença foi expresso no sentido de que: “(…) a parte ré alega 

que as cobranças do referido “SERVIÇOS DE TERCEIROS – Vivo Conta 

Garantida”, foi contratado pelo autor, via ligação via Call Center, na data de 

27/04/2016, para tanto anexa gravação da referida ligação – id. 8047050 e 

10459546. (...)”. Ao que consta da gravação anexada pela requerida nos 

ids mencionados, de fato o autor recebeu uma ligação oferecendo o 

serviço em questão, contudo, a gravação somente tem 3min20s, e em 

nenhum momento consta a aceitação/contratação do autor em relação ao 

produto ofertado pela requerida. Nos dois anexos verifica-se que a 

ligação está cortada, constando apenas conversas onde a vendedora 

oferece e explica sobre o produto ofertado, não constando aceite do 

autor. Portanto, não comprova as alegações da requerida, deixando está 

de evidenciar que o serviço é devido e foi contratado pelo consumidor. 

Portanto, do ônus da prova à parte ré não se desincumbiu– art. 6º, VIII, do 

CDC, vez que, a contestação foi apresentada carecendo de documentos 

imprescindíveis aptos a afastar a pretensão autoral. Pelo contrário, o 

contexto probatório trazido aos autos pela defesa ratifica as alegações da 

parte consumidora. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes no que se refere ao “SERVIÇOS DE 

TERCEIRO”, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ 

(direito privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do 

indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 

pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Quanto à alegação de que na 

situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realizou cobrança indevida, isto é, não disponibiliza a 

prestação de seus serviços de forma eficiente, e adequada, ensejou 

transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento 

caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Ademais, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. (...)”. O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 11 de julho de 2018 - 

21:30:22. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000067-55.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRO SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação 

de omissão e pedido de reforma da sentença para o fim de excluir a 

condenação em danos, sob a alegação de que a contratação de seguro 

fora realizada via call center, cujo áudio juntado afirma não analisado 

quando do decisum, deixando de fundamentar o dano moral. A parte 

adversa apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso 

embargos de declaração com indicação/alegação de omissão, 

interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 
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contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com sentença que a 

condenou em compensar o dano moral causado à reclamante, sob a 

alegação de que a teria omissão, o que não ocorreu em hipótese alguma, 

irresignando-se quanto ao mérito, o que deve ser atacado por recurso 

inominado e, portanto, trato de recurso manifestamente protelatório. Alega 

que a sentença não fundamentou a ocorrência de dano imaterial, contudo 

perfunctória análise permite verificar que há suficiente fundamentação na 

sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de fato do serviço. O 

projeto de sentença foi expresso no sentido de que: “(…) a parte ré alega 

que as cobranças do referido “SERVIÇOS DE TERCEIROS – Vivo Conta 

Garantida”, foi contratado pelo autor, via ligação via Call Center, na data de 

27/04/2016, para tanto anexa gravação da referida ligação – id. 8047050 e 

10459546. (...)”. Ao que consta da gravação anexada pela requerida nos 

ids mencionados, de fato o autor recebeu uma ligação oferecendo o 

serviço em questão, contudo, a gravação somente tem 3min20s, e em 

nenhum momento consta a aceitação/contratação do autor em relação ao 

produto ofertado pela requerida. Nos dois anexos verifica-se que a 

ligação está cortada, constando apenas conversas onde a vendedora 

oferece e explica sobre o produto ofertado, não constando aceite do 

autor. Portanto, não comprova as alegações da requerida, deixando está 

de evidenciar que o serviço é devido e foi contratado pelo consumidor. 

Portanto, do ônus da prova à parte ré não se desincumbiu– art. 6º, VIII, do 

CDC, vez que, a contestação foi apresentada carecendo de documentos 

imprescindíveis aptos a afastar a pretensão autoral. Pelo contrário, o 

contexto probatório trazido aos autos pela defesa ratifica as alegações da 

parte consumidora. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes no que se refere ao “SERVIÇOS DE 

TERCEIRO”, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ 

(direito privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do 

indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 

pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Quanto à alegação de que na 

situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realizou cobrança indevida, isto é, não disponibiliza a 

prestação de seus serviços de forma eficiente, e adequada, ensejou 

transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento 

caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Ademais, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. (...)”. O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 11 de julho de 2018 - 

21:30:22. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010064-40.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELENIRA FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto e bem examinado. Trato de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE ENTREGAR COISA PELA FAZENDA PÚBLICA, 

proposta em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, razão pela qual DETERMINO que intime o 

devedor/executado na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, § 1º -, para que cumpra a 

sentença que reconheceu direito ao tratamento de saúde de fisioterapia, 

fazendo-o no prazo razoável e proporcional de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente, determinar, de ofício ou a requerimento, as 

medidas necessárias à satisfação do exequente, entre as quais a 

imposição de multa, a busca e apreensão e o bloqueio de ativos/sequestro 

de valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público, advertindo que “O executado incidirá nas penas de 

litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência” - 

NCPC, art. 536, § 3º. Sobre a possibilidade de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO 

DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) A parte que apresentar 

este tipo de pedido deve juntar o orçamento especificado ou, se possível, 

a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como 

os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de 

levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a 

liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – 

CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de 

prestação continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita 

médica ou relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) 

meses para essa renovação/atualização ou prazo outro 

esclarecido/indicado por profissional médico como necessário à revisão 

do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob pena de 

perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Cumpra, expedindo 

o necessário com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 12 

de julho de 2018 - 11:25:32. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010064-40.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELENIRA FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto e bem examinado. Trato de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE ENTREGAR COISA PELA FAZENDA PÚBLICA, 

proposta em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, razão pela qual DETERMINO que intime o 

devedor/executado na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, § 1º -, para que cumpra a 

sentença que reconheceu direito ao tratamento de saúde de fisioterapia, 

fazendo-o no prazo razoável e proporcional de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente, determinar, de ofício ou a requerimento, as 

medidas necessárias à satisfação do exequente, entre as quais a 

imposição de multa, a busca e apreensão e o bloqueio de ativos/sequestro 

de valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público, advertindo que “O executado incidirá nas penas de 

litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência” - 

NCPC, art. 536, § 3º. Sobre a possibilidade de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO 

DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) A parte que apresentar 

este tipo de pedido deve juntar o orçamento especificado ou, se possível, 

a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como 

os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de 

levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a 

liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – 

CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de 

prestação continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita 

médica ou relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) 

meses para essa renovação/atualização ou prazo outro 

esclarecido/indicado por profissional médico como necessário à revisão 

do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob pena de 

perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Cumpra, expedindo 

o necessário com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 12 

de julho de 2018 - 11:25:32. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito
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ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010064-40.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELENIRA FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto e bem examinado. Trato de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE ENTREGAR COISA PELA FAZENDA PÚBLICA, 

proposta em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, razão pela qual DETERMINO que intime o 

devedor/executado na pessoa de seu representante judicial, por carga, 
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remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, § 1º -, para que cumpra a 

sentença que reconheceu direito ao tratamento de saúde de fisioterapia, 

fazendo-o no prazo razoável e proporcional de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente, determinar, de ofício ou a requerimento, as 

medidas necessárias à satisfação do exequente, entre as quais a 

imposição de multa, a busca e apreensão e o bloqueio de ativos/sequestro 

de valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público, advertindo que “O executado incidirá nas penas de 

litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência” - 

NCPC, art. 536, § 3º. Sobre a possibilidade de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO 

DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) A parte que apresentar 

este tipo de pedido deve juntar o orçamento especificado ou, se possível, 

a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como 

os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de 

levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a 

liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – 

CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de 

prestação continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita 

médica ou relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) 

meses para essa renovação/atualização ou prazo outro 

esclarecido/indicado por profissional médico como necessário à revisão 

do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob pena de 

perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Cumpra, expedindo 

o necessário com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 12 

de julho de 2018 - 11:25:32. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010119-25.2016.8.11.0038 REQUERENTE: KATIA MAYARA INACIO 

FIGUEIREDO PASCOAL REQUERIDO: SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - 

ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e a parte devedora/executada pugnou pelo parcelamento do 

débito, realizando o imediato depósito de 30% (trinta por cento), 

manifestando a parte adversa, ora credora/exequente, discordância 

quanto a isso, razão pela qual e porque defeso o parcelamento na 

hipótese de cumprimento de sentença - NCPC, art. 916, § 7º -, INDEFIRO. 

Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será acrescido a multa de 

10% (dez por cento) e, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - com a 

indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para 

requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a 

sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora on-line 

-, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema 

RENAJUD. Isso posto, DETERMINO a intimação da parte 

devedora/executada, através de sua advogada, para que ralize o imediato 

depósito/pagamento do valor indicado pela adversa, sob pena de 

constrição. Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 12 de julho 

de 2018 - 13:27:05. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010119-25.2016.8.11.0038 REQUERENTE: KATIA MAYARA INACIO 

FIGUEIREDO PASCOAL REQUERIDO: SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - 

ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e a parte devedora/executada pugnou pelo parcelamento do 

débito, realizando o imediato depósito de 30% (trinta por cento), 

manifestando a parte adversa, ora credora/exequente, discordância 

quanto a isso, razão pela qual e porque defeso o parcelamento na 

hipótese de cumprimento de sentença - NCPC, art. 916, § 7º -, INDEFIRO. 

Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será acrescido a multa de 

10% (dez por cento) e, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - com a 

indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para 

requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a 

sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora on-line 

-, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema 

RENAJUD. Isso posto, DETERMINO a intimação da parte 

devedora/executada, através de sua advogada, para que ralize o imediato 

depósito/pagamento do valor indicado pela adversa, sob pena de 

constrição. Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 12 de julho 

de 2018 - 13:27:05. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-74.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA SELMA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 12 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 Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/09/2018 
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Hora: 15h15, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000208-74.2017.8.11.0038; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

REQUERENTE: DIVINA SELMA DE JESUS GONCALVES 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: 1000217-36.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LUZIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA RAMOS OAB - MT21938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA INES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 12 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANA DA SILVA RAMOS - 

MT21938/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: 27/09/2018 Hora: 15:15, no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000217-36.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

25.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: JOSE CARLOS LUZIANO 

DA SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 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: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 (...) 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. (...)

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-74.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA SELMA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000208-74.2017.8.11.0038; 

Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: DIVINA SELMA 

DE JESUS GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/09/2018 Hora: 15h15 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. ARAPUTANGA - MT, 12 de julho de 2018 Atenciosamente, MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-36.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LUZIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA RAMOS OAB - MT21938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA INES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000217-36.2017.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DE IMAGEM]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: 

JOSE CARLOS LUZIANO DA SILVA REQUERIDO: ANITA INES PEREIRA 
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DOS SANTOS - Endereço: Rua José Caldeira Vila, nº 291, Bairro São 

Francisco, Araputanga/MT, CEP 78260-000. A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que 

se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, 

nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/09/2018 Hora: 15h15 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. ARAPUTANGA - MT, 12 de julho 

de 2018 Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ 

DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65350 Nr: 251-30.2018.811.0026

 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): Nélio Gaklik, Nelio Gaklik Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, uma vez 

mais, para que proceda com o recolhimento da diligência do senhor Oficial 

de Justiça, observando o valor indicado em sua certidão - ref.: 10, ou seja, 

R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66529 Nr: 808-17.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior, Nélio Gaklik, Lindalva de 

Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em que pese a petição de ref.: 19 indicar novo endereço da 

parte Requerida, referido endereço já fora indicado pelo senhor Oficial de 

Justiça em sua certidão - ref.: 13, que, no entanto, encontra-se 

aguardando a complementação da dilligência pela parte autora, a fim de 

que ultime suas diligências. Ademais, o pedido de dilação de prazo de 20 

dias - ref.: 18 já escoou, de forma que, neste ato, intimamos uma vez mais 

a parte autora para que, no prazo de 05 dias providencie o recolhimento 

da diligência do senhor Oficial de Justiça, findo o qual os autos serão 

imediatamente conclusos ao Juiz competente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59943 Nr: 2330-16.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Dias Estércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/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, bem como em cumprimento a decisão de fl. 662, uma vez 

confeccionado novo Cálculo de Pena à cumprir pelo Recuperando em 

epígrafe, IMPULSIONO o presente feito para intimar a defesa técnica, via 

DJE, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 246-47.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdSA-, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPdC

 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

 III – DISPOSITIVO. Por todo exposto e por tudo mais que dos autos 

constam, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, e CONDENO o acusado 

JEFERSON AZEVEDO PINHEIRO DA CUNHA, vulgo “TUBARÃO”, já 

qualificado nos autos, nas penas do artigo 217-A, caput, do Código Penal, 

na forma do art. 71 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 

8.072/90.IV – [...], FICANDO O RÉU CONDENADO À PENA DE 20 (VINTE) 

ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO.A pena deverá ser cumprida em 

regime inicialmente fechado, consoante o art. 1º, inciso VI, c/c § 1º do art. 

2º, todos da Lei 8.072/90 e art. 33, §2º, I, do Código Penal.Deixo de 

substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, art. 44; 

bem como de suspender a execução da pena, art. 77 do CP, por não 

estarem presentes os requisitos legais.Considerando que depende de 

prudente arbítrio do Magistrado, se entender aconselhável, a concessão 

da liberdade ao réu para recorrer, bem como por inexistirem os requisitos 

da prisão preventiva, assim, reconheço em favor do sentenciado o direito 

de apelar em liberdade.COMUNIQUE-SE a vítima na forma do artigo 201 do 

CPP.Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados à 

vítima, com base no art. 387, inciso IV, do Código Processo Penal, pois não 

há nos autos pedido formal nesse sentido pelo ofendido. Nesse 

sentido:“[...]Condeno o réu no pagamento das custas e das despesas 

processuais.Com o trânsito em julgado das condenações:a) EXPEÇA-SE a 

guia de execução criminal definitiva;b) LANCEM-SE o nome do réu no rol 

dos culpados;c) COMUNIQUEM-SE os Institutos de Identificação Nacional e 

Estadual;d) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato de 

Grosso;e) INTIME-SE o réu para pagamento das custas.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60014 Nr: 2366-58.2017.811.0026

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lac Forte Indústria de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Nossa Senhora da Medalha 

Milagrosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 
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Almeida da Silva - OAB:4.677/MT, Francisray Arthur Santos Alves - 

OAB:18.798, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667, Maurício Aude - 

OAB:4667/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O, Pedro 

Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT

 3. Isso posto, por se tratar de caso previsto em lei, DEFIRO a consignação 

em juízo do valor proposto e DETERMINO intimação da parte autora para 

que em 5 (cinco) dias efetue o depósito.4. Quanto à abstenção/exclusão 

de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, para a 

concessão de tal tutela de urgência pleiteada, mostram-se indispensáveis 

a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em consonância 

com o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.Nessa toada, 

volvendo os olhos à hipótese dos autos, tenho que tais requisitos legais, 

no presente caso, encontram-se configurados. Com efeito, perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, torna-se visível com o cadastro 

do Serviço de Proteção ao Crédito, o que acarreta à requerente excessivo 

gravame e prejuízo. Por outro lado, está também presente a probabilidade 

do direito, posto que a requerente quer depositar em Juízo o valor que 

entende ser devido. Assim, a exclusão/abstenção do nome da Requerente 

do mencionado serviço de proteção ao crédito merece acolhida.Com 

efeito, 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.Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida 

cautelar, pelo que DETERMINO que o requerido se abstenha de inserir o 

nome da requerente junto aos órgãos restritivos de crédito, especialmente 

SCPC e SERASA, em relação ao contrato descrito no feito, e fixo multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de 

descumprimento da presente medida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64496 Nr: 4799-35.2017.811.0026

 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): Nelio Gaklik Junior, Nélio Gaklik, Lindalva de 

Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda com o recolhimento do valor correspondente a diligência do 

senhor Oficial de Justiça, observando sua certidão - ref.: 12, em que é 

solicitado o complemento no valor de R$ 1.692,00 (mil seiscentos e 

noventa e dois reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55786 Nr: 3154-09.2016.811.0026

 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): Nilson Picalho, Silvaney Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu advogado constituído, via Dje, para manifestar-se nos presentes 

autos, notadamente em relação a certidão negativa do senhor Oficial de 

Justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54930 Nr: 2600-74.2016.811.0026

 AÇÃO: 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

 PARTE AUTORA: RDC, GCDM, RCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:23618

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO o presente feito a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68929 Nr: 3249-13.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON RIBEIRO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 Intimação do advogado do Réu para ciência do cálculo de pena de ref. 28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56809 Nr: 555-42.2015.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM INÁCIO FERREIRA, RITA ALVES DE 

FIGUEIREDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÍRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT

 Intimo a parte embargada, para que dentro do prazo legal apresente 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56821 Nr: 565-86.2015.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nirceu Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE RODRIGUES CARDOSO, Jaquimar 

Roberto Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ZINI - OAB:16972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que no prazo legal, efetue o devido 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no site 

"http://www.tjmt.jus.br", a fim de que haja o cumprimento do mandado de 

citação expedido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58161 Nr: 1330-57.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Intimação da defesa do retorno dous autos e do teor do acórdão de ref. 
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52007 Nr: 742-21.2013.811.0088

 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: ROSALINA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias 

sobre o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento 

original, tendo em vista que os autos passou a tramitar de forma 

eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77317 Nr: 2979-52.2018.811.0088

 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: GEISIANE FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI SCARABELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Embora a autora requeira os benefícios da gratuidade da justiça, 

compulsando o processo não vislumbro a apresentação de declaração de 

hipossufiência.

Diante disso, determino que a autora emende a petição inicial, devendo 

juntar declaração de hipossuficiência e cópia de sua carteira de 

trabalho/holerite, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38467 Nr: 1172-75.2010.811.0088

 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: PAULO FERNANDES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA SILVA (CARLOS DE 

TAL), E OUTROS, ALMIR SOUZA SANTOS LIMA, MARIA DE FATIMA 

COSMOS, DEBORA CRISTINA LARA, SANSÃO LOPES ALVES, ODEIR LUIZ 

G. DA ROCHA, LUZILENE NEVES DE ALMEIDA, FATIMA DE JESUS, 

AZELINO CAETANO DE SOUZA, ERASMO CARLOS SOUTO SILVA, MARIA 

DE LURDES C. DE MELO, GEISA CARLA S. DA SILVA, JEANDRO DOS 

SANTOS NEVES, GEAN CARLOS DA SILVA, EDSON INCA DA SILVA, 

LEOBINO BARROS, JUCIVAM SILVA, ERSON ESPIN CANGUÇU, JUCELIO 

VIEIRA DA SILVA, LAERTE APARECIDO SILVA SANTOS, ROSEMEIRE 

NOGUEIRA, JEREMIAS CUSTODIO MUNIZ, REGINA APARECIDA DA SILVA, 

JOEBSON PEREIRA DE MOURA, ROMILDO ARAUJO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido liminar proposta por 

PAULO FERNANDES GARCIA em face VALÉRIA DE TAL e outros.

O autor desistiu do processo, não tendo mais interesse em seu 

prosseguimento.

 É o relatório. Decido.

Constatado a desistência da parte, deve o processo ser extinto.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

III - homologar:

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

É o que atestam os autos conforme fl.159/160.

 Posto isto, ante o decurso de mais de 30(trinta) dias, sem nenhuma 

manifestação da parte requerente, conforme se infere dos autos após 

inúmeras intimações por DJE e correio, julgo extinto o processo com 

julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III,c do Novo Código 

de Processo Civil.

Condeno o requerente em custas residuais que devem ser apuradas pela 

secretária.

Intime-se o autor, por correio juntamente com cópia do calculo de custas.

PRI;

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77320 Nr: 2980-37.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN JUHAS JORGE - 

OAB:20129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, entendendo presentes os requisitos legais, DEFIRO EM 

PARTE O PEDIDO LIMINAR formulado na inicial, para SUSPENDER o ato 

administrativo da Vigilância Sanitária no Termo de Notificação nº. 18036, 

pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, período no qual o Município de 

Aripuanã deverá providenciar TODA a documentação faltante, 

promovendo eventuais adequações nas instalações do Hospital Municipal, 

sob pena de ser revogada a presente ordem. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso para CONTESTAR no prazo de 30 (trinta) dias (cf. arts. 355 e 183, 

ambos do CPC/15) e INTIME-O, em caráter de urgência, da presente 

decisão e;Notifique-se pessoalmente os gestores de saúde municipal e 

estadual da presente decisão;Dê-se Ciência ao Ministério Público;Sirva-se 

a presente como OFÍCIO/MANDADO/PRECATÓRIA.Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56185 Nr: 177-86.2015.811.0088

 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: ANTONIO POLETO LIZZONE, Leonice Girardi Lizzoni, 

ALBERTO LIZZONI, ADEMIR LIZZONI, Ernesto Dering, Alice Grenzel Dering, 

LUIZA LIZZONI, ALCEU LIZZONI, Adriane Regina Lizzoni, Anaelise Lizzoni 

Pletsch, Angelica Lizzoni, Aureo de Vargas Witcel, Alison de Vargas 

Witcel, Diorgenes de Vargas Witcel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. VICTOR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - 

EPP, Elias Roberto Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA - 

OAB:658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIO DAVANZO FARIAS 

PERES - OAB:266675

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos à parte requerente, para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação apresentada, no prazo de 15(quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010082-42.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES ALMEIDA CARVALHAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte requerida para cumprir a sentença, 

devendo depositar o valor acordado, na Cooperativa Sicredi, agência 0100 

conta poupança 10821857289 de titularidade da autora, devendo 

comprovar nos autos o cumprimento da obrigação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-89.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RAMIRES PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000003-89.2017.8.11.0088. REQUERENTE: IGOR RAMIRES PACHECO 

REQUERIDO: WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME Vistos. 

Intimem-se as partes, para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a necessidade, no prazo de 05 (cinco) dias, 

arrolando eventuais testemunhas, sob pena de preclusão e julgamento do 

feito. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã, 24 de maio de 2018. (assinada 

digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-97.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES HAHN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS 2 M LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010068-97.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: HERMES HAHN EXECUTADO: 

COMERCIO DE MADEIRAS 2 M LTDA - ME Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a correspondência enviada para intimação da parte 

executada para cumprir voluntariamente o julgado, retornou com a 

informação “mudou-se”. Diante disso, indefiro, por ora, o pedido de 

penhora das contas bancárias da parte executada e determino a intimação 

do exequente, para que apresente o endereço atualizado da executada, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Aripuanã, 24 de maio de 2018. (assinada 

digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010143-97.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA DE SOUZA TATSCH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010143-97.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: PLINIO PERIOLO PADILHA 

JUNIOR EXECUTADO: ELIDA DE SOUZA TATSCH Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a parte exequente requereu a citação da executada 

por edital (id 12291204). Contudo, o artigo 18, §2º, da Lei nº9.099/95, 

dispõe que não se fará citação por edital no âmbito dos Juizados 

Especiais. Ante a vedação expressa na legislação dos Juizados 

Especiais, INDEFIRO o pedido do exequente e determino a sua intimação, 

para que apresente o endereço atualizado da parte executada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã, 29 de maio de 2018. (assinada 

digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-71.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KULPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010039-71.2017.8.11.0088. REQUERENTE: MARIA KULPE REQUERIDO: 

AYMORE Vistos. Ante o teor da petição de id 10080193, com fulcro no 

artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte requerida, por seu 

advogado, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Às providências. Aripuanã, 30 de maio de 2018. 

(assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-14.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELSINEIDE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010112-14.2015.8.11.0088. REQUERENTE: ELSINEIDE SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Intimem-se as partes, para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando a necessidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias, arrolando eventuais testemunhas, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Aripuanã, 04 de junho de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-74.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIVAN FRANCISCO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando a necessidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias, arrolando eventuais testemunhas, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-06.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONEI PEDRO GIACOMONI (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ RUA ANTONIO BUZANELLO, 

792, Cidade Alta - ARIPUANÃ MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARIPUANÃ - MT, 12 de julho de 2018 Dados 

do Processo: Processo: 1000015-06.2017.8.11.0088; Valor causa: R$ 

1.498,98; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto:[TÍTULOS DE CRÉDITO] . Parte Autora: Nome: 

MARCOS ANDRE VIEIRA Endereço: rua 15 de novembro, 276, cemtro, 

ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 Parte Requerida: Nome: JHONEI PEDRO 

GIACOMONI Endereço: RUA JP 01 nº 56, JD. PLANALTO, ARIPUANÃ - MT 

- CEP: 78325-000 (ou ainda por meio do Sr. Adriano da Silva que trabalha 

no cartório do 2º Ofício) O presente mandado, extraído 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: Aripuanã - Mig 

Data: 25 de julho de 2018 Hora: 14:30 (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. 

DESPACHO: Vistos. Defiro o pedido do autor retro e REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 25 de julho de 2018, às 14 horas e 30 

minutos. Cite-se e intime a parte ré, por meio de carta com aviso de 

recebimento, 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. Intime o autor, pessoalmente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. 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. Atenciosamente, ANALICE K. DE ALMEIDA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20052 Nr: 739-40.2007.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA VITORIA BORGES SANTANA, LAUDISILVA 

BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO RIBEIRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A, Thaís dos Santos Diniz - OAB:OAB/DF 

35730, THAIS DOS SANTOS DINIZ EILERT - OAB:35730

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de homologação do acordo extrajudicial, referente à 

execução de alimentos, firmado entre Adalberto Ribeiro Santana e Maria 

Vitória Borges Santana, representada por sua genitora Laudisilva Borges 

da Silva, devidamente qualificados nos autos, visando a proteção dos 

interesses da referida menor envolvida.

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO, do NECESSÁRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

HOMOLOGO o acordo formulado pelas partes, ressalvados conluio, má-fé, 

simulação ou fraude, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea b, do NCPC.

ISENTAS as partes das custas e das despesas processuais, nos termos 

da Lei nº. 1.060/50, eis que deferida a justiça gratuita à fl. 08 dos autos.

Intime-se a parte requerente, para a realização dos atos atinentes às 

alíneas “b”, “c” e “d”, constante do acordo extrajudicial (fl. 134), eis que é 

da referida parte tal obrigação.

Intime-se o empregador do executado, qual seja o Sr. Deonísio J. 

Andrzejewski – residente na Fazenda Flexa de Ouro, Zona Rural de 

Brasnorte/MT, para que promova o desconto em folha no percentual de 

27,5% do valor atual do salário mínimo a título de pensão alimentícia na 

remuneração mensal do executado ADALBERTO RIBEIRO SANTANA, 

devendo ser transferido mês a mês para o Banco do Brasil S/A – Agência 

3945-4 na Conta Corrente 9.394-7 de titularidade de Laudisilva Borges da 

Silva, sob pena de cometer crime de desobediência, conforme já 

determinado na decisão de fl. 130.

Arbitro os honorários advocatícios das causídicas nomeadas, quais 

sejam, Dra. Milena Rodrigues da Silva (fl. 45) e Dra. Thaís dos Santos Diniz 

Eilert (fl. 130), na quantia de 4 (quatro) URH’s, cada uma.

 Por fim, consigno que, ante a homologação do acordo entre as partes, os 

autos restam transitados em julgado neste ato de prolação desta 

sentença, por ocorrência da preclusão lógica.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Por oportuno, ARQUIVE-SE este feito com as baixas e as anotações de 

estilo.

P.I.C.

Expeça-se o adequado.

SERVE A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO como o necessário 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/ OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA/TÍTULO 

EXECUTIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70273 Nr: 956-97.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA PAULA EMILIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALBERTO DE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21.907/O

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de alimentos entre as partes acima descritas.

 Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Defiro o pedido inicial em seus termos. Intime-se o requerido Francisco 

Alberto de Jesus, pessoalmente, por oficial justiça, para que que pague os 

valores pendentes da execução , no prazo de 3(três) dias, sob pena de 

prisão civil.

C u m p r a - s e ,  s e r v i n d o  c o m o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69749 Nr: 588-88.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

VILHENA/RO, ELIEL SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO A MIRANDA DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemário Secco - 

OAB:OAB/RO 724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 Certifico que designei a data de 31 de agosto de 2018 para a realização 

do 1° leilão, às 10:00 horas e do 2º leilão, às 13:00 horas. Certifico ainda, 

que o leilão será realizado somente na modalidade eletrônica, através do 

"site": www.balbinoleiloes.com.br.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000094-12.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000094-12.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

10.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LUCIANO JOSE RODRIGUES REQUERIDO: O. A. DA SILVA 

& CIA LTDA - ME Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: LUCIANO JOSE 

RODRIGUES Endereço: fazenda Cantagalo, s/n, zona rural, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 24/08/2018 às 12:30 hs , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-14.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDSCHEER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT0013371A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010129-14.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MARCOS 

WANDSCHEER REQUERIDO: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA 

INTIME-SE (art. 52, IV da Lei nº 9.099/95) a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, incidirá a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do crédito, nos termos do art. 523, §1º do 

Código de Processo Civil, podendo depositar em juízo a fim de evitar a 

incidência da multa (Enunciado n. 106 FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-71.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MENEZES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT0013371A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010067-71.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ADRIANO 

MENEZES RODRIGUES REQUERIDO: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA 

Vistos etc. Intime-se a parte executada para no prazo de 15 (quinze) dias 

pagar a dívida com os acréscimos legais (art. 52, IV da Lei nº 9.099/95). A 

parte executada somente poderá opor embargos à execução, nos 

próprios autos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias contados a 

partir da juntada de comprovante de pagamento aos autos ou da 

realização de penhora online, nos termos do Enunciado 117 do Fonaje. No 

caso de não pagamento do débito no prazo legal, retornem os autos 

conclusos para realização de penhora online via BACENJUD. 

CUMPRA-SEservindo esta como MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA. Brasnorte, 31/03/2017. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-56.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MENEZES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT0013371A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010068-56.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ADRIANO 

MENEZES RODRIGUES REQUERIDO: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA 

Vistos etc. Converta-se a classificação do presente processo para 

cumprimento de sentença / execução com as anotações de praxe. 

Intime-se a parte executada para no prazo de 15 (quinze) dias pagar a 

dívida com os acréscimos legais (art. 52, IV da Lei nº 9.099/95). Frise-se 

que a parte executada somente poderá opor embargos à execução, nos 

próprios autos do processo de execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da juntada aos autos de comprovante de pagamento 

integral da dívida ou da realização de penhora online (na totalidade da 

dívida), nos termos do Enunciado 117 do Fonaje. Advirta-se que no caso 

de não pagamento da dívida no aludido prazo, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do crédito, nos termos do art. 523, §1º do NCPC. 

No caso de não pagamento do débito no aludido prazo, retornem os autos 

conclusos para realização de penhora online via BACENJUD, sem prejuízo 

ainda de outras medidas coercitivas. CUMPRA-SE servindo esta como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. BRASNORTE, 9 

de maio de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010125-74.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDSCHEER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO CAMPOS SA ENGENHARIA E COMERCIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010125-74.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: MARCOS 

WANDSCHEER EXECUTADO: CAMARGO CAMPOS SA ENGENHARIA E 

COMERCIO Vistos etc. Converta-se a classificação do presente processo 

para cumprimento de sentença / execução com as anotações de praxe. 

Intime-se a parte executada para no prazo de 15 (quinze) dias pagar a 

dívida com os acréscimos legais (art. 52, IV da Lei nº 9.099/95). Frise-se 

que a parte executada somente poderá opor embargos à execução, nos 

próprios autos do processo de execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da juntada aos autos de comprovante de pagamento 

integral da dívida ou da realização de penhora online (na totalidade da 

dívida), nos termos do Enunciado 117 do Fonaje. Advirta-se que no caso 

de não pagamento da dívida no aludido prazo, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do crédito, nos termos do art. 523, §1º do NCPC. 

No caso de não pagamento do débito no aludido prazo, retornem os autos 

conclusos para realização de penhora online via BACENJUD, sem prejuízo 

ainda de outras medidas coercitivas. CUMPRA-SE servindo esta como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. BRASNORTE, 9 

de maio de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-29.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDSCHEER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT0013371A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010128-29.2015.8.11.0100 Espécie: 
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procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MARCOS 

WANDSCHEER REQUERIDO: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA Vistos 

etc. INTIME-SE (art. 52, IV da Lei nº 9.099/95) a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, incidirá a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do crédito, nos termos do art. 523, §1º do 

Código de Processo Civil, podendo depositar em juízo a fim de evitar a 

incidência da multa (Enunciado n. 106 FONAJE). A parte Executada poderá 

opor embargos, nos autos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados juntada aos autos do respectivo mandado, nos termos do art. 

231, II do CPC. Não pago o débito, nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução (art. 830 do CPC). CUMPRA-SE servindo esta como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. Brasnorte, 7 de 

Dezembro de 2016. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35941 Nr: 133-64.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR GOMES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31406 Nr: 1171-19.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SANTANA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Processo: 1171-19.2013.811.0110 Código: 31406

Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Primeiramente, certifique a Secretaria se o SETAE - Serviço de Tratamento 

de Água e Esgoto ainda é o concessionário do serviço de fornecimento de 

água para o Município de Campinápolis/MT.

Após, intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, volte-me para deliberar.

À secretaria, para providências.

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.: 24887 Nr: 1011-33.2009.811.0110

 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): FRANCISCO MANOEL DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:/MT 8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 Processo: 1011-33.2009.811.0110 Código: 24887

Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de FRANCISCO MANOEL DE SANTANA.

Dessa forma, intime-se o requerido para devolver o veículo objeto dos 

autos ou pagar o débito no valor de R$ 8.416,40 (oito mil quatrocentos e 

dezesseis reais e quarenta centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescidos das custas processuais, se houver, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o requerido, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput, do art. 525, do 

CPC, manifeste-se a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

A Secretaria deverá alterar a capa dos autos e o sistema Apolo, a fim de 

constar cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 11 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37603 Nr: 172-27.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 INTIMAR A PARTE AUTORA, para no prazo de 15 dias, apresentar 

alegações finais, como determinado na decisão de fls. 115.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38425 Nr: 753-42.2017.811.0110

 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: VERONA PARTICIPAÇÕES LTDA, VOLNEI ROBERTO 

DURLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIDERA SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANYR JOSE AGOSTINHO - 

OAB:19672/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANCY GOMBASSY DE MELO 

FRANCO - OAB:/SP 185.048, THIAGO SOARES GERBASI - OAB:/SP 

300.019

 INTIMAR A PARTE AUTORA, para no prazo de 15 dias, apresentar 

alegações finais, como determinado na decisão de fls. 166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38907 Nr: 1053-04.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REWATSUDU PARIWAWI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38796 Nr: 983-84.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINO PARIDZANE’EDI TSIMRIHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-A

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37782 Nr: 308-24.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33741 Nr: 1145-84.2014.811.0110

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ANTONIO PIRES DE MIRANDA, 

MAURI QUEIROZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMANTO PISSINI - 

OAB:13842-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42851 Nr: 1065-81.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ANTONIO PIRES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41972 Nr: 589-43.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO WAANE TSIROBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41731 Nr: 392-88.2018.811.0110

 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: MARTA LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40175 Nr: 1597-89.2017.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31097 Nr: 860-28.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARQUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Diante da hipossuficiência técnica e informacional, aliada à 

verossimilhança de suas alegações, com base nos documentos de folhas 

20/49, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com 

fulcro no art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem se 

pretendem produzir prova em audiência de instrução, nos termos do art. 

33 da Lei 9.099/95.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31097 Nr: 860-28.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARQUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Diante da hipossuficiência técnica e informacional, aliada à 

verossimilhança de suas alegações, com base nos documentos de folhas 

20/49, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com 

fulcro no art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem se 

pretendem produzir prova em audiência de instrução, nos termos do art. 

33 da Lei 9.099/95.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52443 Nr: 424-04.2010.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARTICIPAÇÕES BLAESE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO BIDIM, JOCONDO BIDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO CALEGÁRIO 

VIEIRA - OAB:OAB/SC 26940, LANEREUTON THEODORO MOREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 Ante o exposto, com relação ao processo 52443, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil para o fim de REINTEGRAR a parte Autora no 

imóvel objeto da matrícula nº 11.542 do CRI de Colíder e descrito na inicial, 

confirmando a liminar concedida às fls. 620/623.Determino ainda que a 

parte Autora transfira o imóvel objeto do presente litígio para o Registro de 

Imóveis de Cláudia, eis que o bem pertence a esta Comarca, devendo 

comprovar nos autos a transferência. Prazo: 30 (trinta) dias.Condeno os 

Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, de 

forma pro rata, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

(...) .Cláudia, 11 de julho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52598 Nr: 579-07.2010.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACONDO BEDIN, ROGÉRIO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA BLAESE, MOACIR MARCOS 

BLAESE, ARLINDO ALVES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 11.434-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Pimentel Streit - 

OAB:26940

 (...) .Com relação ao processo 52598, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas 

processuais, as quais já estão recolhidas, e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), de forma pro rata, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.P.R.I.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 11 de julho de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82109 Nr: 1298-81.2013.811.0101

 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: GILBERTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JACINTO DA SILVA, FELISBERTO 

FERREIRA DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Autos nº 1298-81.2013 (Id. 82109).

Ação de Procedimento Ordinário

 Vistos.

1. Tendo em vista a certidão de fls.567, declaro preclusa a oitiva da 

testemunha arrolada pelo autor.

2. Declaro encerrada a instrução processual.

3. Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

 4. Após, conclusos para sentença.

 Cláudia, 11 julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82992 Nr: 323-25.2014.811.0101

 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: ADILSON JACINTO DA SILVA, FELISBERTO FERREIRA 

DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT

 Autos Virtuais (Id. 82992).

Ação de Procedimento Ordinário

 Vistos.

1. Tendo em vista o decurso do prazo para a parte autora, declaro 

preclusa a oitiva da testemunha arrolada pelo autor.

2. Declaro encerrada a instrução processual.

3. Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

 4. Após, conclusos para sentença.

 Cláudia, 11 julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80720 Nr: 1059-14.2012.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MEURER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS NUNES DE OLIVEIRA, MARCELO DO 

PRADO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Neste norte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.Custas pela 
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parte autora, atentando-se que é beneficiária da justiça gratuita. Por fim, 

considerando-se que ao advogado é assegurado o direito aos honorários, 

assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e 

artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de honorários a advogada dativa que atuou nos presentes 

autos representando a parte autora, Dra. Tania Mara Rosa Finger, OAB/MT 

nº 9.501-B, os quais arbitro em 06 (seis) URH, que correspondem nesta 

data a R$ 5.379,06 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e seis 

centavos). Expeça-se certidão de honorários.P.R. Dispensada a intimação 

da parte Requerida.Oportunamente, arquivem-se.Di l igências 

necessárias.Cláudia, 11 de julho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92177 Nr: 1826-13.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edino Antonio Tirapele, Tania Adelaide Tirapele

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40.321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para se manifestar quanto a petição do 

executado (Ref. 30).

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81660 Nr: 827-65.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDM, AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT/16355, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:MT/14.070, JULIANO 

SGUIZARDI - OAB:16483

 Vistos.

1. Trata-se de pedido para cumprimento das medidas cautelares impostas 

na ocasião da soltura na Comarca de Sinop (fls. 275), tendo a denunciado 

juntado comprovante de endereço (fls. 277).

 O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (fl. 178).

Analisando o feito, verifico que a ré cumpre as medidas cautelares desde 

2013, sem notícias de que houve descumprimento até a presente data. 

Assim, considerando o lapso temporal transcorrido, entendo que não há 

mais necessidade das medidas aplicadas, razão pela qual REVOGO-AS.

Intime-se a ré da presente decisão, podendo ser feito via telefone 

informado na petição de fl. 275-verso.

2. Oficie-se a Comarca de Itaúba, solicitando a devolução da Carta 

Precatória nº 72273.

3. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar quanto a petição 

de fls. 260/261, conforme determinado no item “1” da decisão de fls. 276.

4. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53838 Nr: 421-15.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Diante do exposto, estando presentes as condições da ação penal, 

RECEBO a denúncia em todos os seus termos e, considerando que não se 

verificaram nenhuma das hipóteses de absolvição sumária DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de outubro de 2018, às 

13:00 horas.CITE-SE e INTIME-SE o réu da presente solenidade, bem como 

depreque-se o seu interrogatório. Se necessário, depreque-se a oitiva de 

eventual testemunha residente fora da Comarca (art. 222, § 1º, 

CPP).Intime-se eventual(is) advogado(s) do(s) acusado(s) , 

cientificando(s) da expedição da carta precatória, nos termos da súmula 

273, do STJ. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Intime-se o causídico. 

Diligências necessárias. Cláudia, 06 de Julho de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100896 Nr: 352-36.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON RIBEIRO DE AMORIM MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro as buscas do atual endereço do(s) Executado(s) UELITON 

RIBEIRO DE AMORIM MOTA = CPF n. 047.363.351-57 nos sistemas que o 

Juízo tem à disposição: CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg e SIEL, desde que 

atendidos os dados necessários para a pesquisa.

2. Caso não seja encontrado qualquer endereço nos sistemas acima, 

oficie-se a Serasa e SCPC, às operadoras de telefonia (OI, CLARO, VIVO 

e TIM), para informarem o atual endereço do(s) Executado(s), no prazo de 

10 (dez) dias.

3. Em sendo encontrado endereço diverso do constante nos autos, 

CITE-SE/INTIME-SE e caso necessário, expeça-se carta precatória para tal 

fim.

4. Em caso negativo, intime-se a parte Autora/Exequente para requerer o 

que de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90922 Nr: 1064-94.2016.811.0101

 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): FERNANDO ROBERTO DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de 

averiguar a existência de bens em nome do(a)(s) Executado(a)(s) (...) 

.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. Int.3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90919 Nr: 1061-42.2016.811.0101

 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): JACKSON SOKOLOVSKI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de 

averiguar a existência de bens em nome do(a)(s) Executado(a)(s) (...) 

.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) 
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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. Int.3. Diligências necessárias.Cláudia, 21 de 

junho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90875 Nr: 1030-22.2016.811.0101

 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): OLAVIO MENDES, SANDRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de 

averiguar a existência de bens em nome do(a)(s) Executado(a)(s) (...) 

.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. Int.3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85829 Nr: 516-06.2015.811.0101

 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): JORGE DE ALMEIDA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de 

averiguar a existência de bens em nome do(a) Executado(a) (...) .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. Int.3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85828 Nr: 515-21.2015.811.0101

 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): ANTONIO DE JESUS MAIA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de 

averiguar a existência de bens em nome do(a) Executado(a) (...) .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. Int.3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102077 Nr: 950-87.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.A.P. MEDEIROS TRANSPORTE ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Estudantes do Transporte 

Coletivo de Cláudia - AETCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 102077)Vistos.1. Recebo a inicial, posto que 

preenchidos todos os requisitos do art. 319 e art. 798, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.(...) Logo, não havendo comprovação de desvio 

de finalidade da associação requerida, tampouco insolvência, bem como 

não ser caso de deferimento por imperativo legal, INDEFIRO a tutela 

pleiteada na inicial.2. 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).3. (...) .7. Intime-se.8. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92215 Nr: 1851-26.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI VILELA DA SILVA, FRANCIELI 

VILLELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84901 Nr: 41-50.2015.811.0101

 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): ADEMIR MOHR - ME, ADEMIR MOHR, TANIA 

BRUSCO MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84157 Nr: 1199-77.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI VALK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53933 Nr: 514-75.2011.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENOIR FELIPE BACHINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.479-B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a 

presente ação para o fim de determinar: a) a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor na presente lide; b) a aplicação da taxa de 5% ao 

ano, a título de juros remuneratórios, bem como o afastamento da 

capitalização destes em relação aos contratos originários do título 

executado; c) fixar o INPC como índice de correção monetária dos 

contratos, caso este índice seja menor que o TJLP; d) afastar a comissão 

de permanência, deixando somente a cobrança da multa de 2% sobre o 

montante, bem como a aplicação de juros de mora de 1% ao ano; e) 

condenar a parte embargada à devolução de valores pagos a maior pelo 

embargante, acaso existentes, na forma simples, com juros de mora de 

1% ao mês contados da citação e correção monetária, pelo IGP-M, a 

contar da data de cada desembolso, a serem apurados em sede de 

liquidação de sentença.(...) .No tocante aos honorários periciais, intime-se 

a parte embargante para depositar em Juízo a segunda parcela dos 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme decisão de fl. 135/137. 

Após, expeça-se alvará de levantamento em favor da perita nomeada em 

igual prazo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, em não havendo requerimentos, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo.Cláudia, 12 de julho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83498 Nr: 727-76.2014.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES ANTÔNIO LIESENFELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 727-76.2014. (Id. 83498)

Ação Monitória

Requerente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

 Requerido: CHARLES ANTONIO LIESENFELD

Vistos.

1. Indefiro o pedido de fl. 57, eis que o diligente advogado não se atentou 

que houve busca de endereço exitosa, conforme fls. 51/54.

2. Cite-se nos endereços de fls. 51/54.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80865 Nr: 22-15.2013.811.0101

 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: ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS ME, ILDO RIBEIRO DE 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eleonora Mayumi 

Nepomuceno Nóbrega Vaz - OAB:15790/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Autos nº 22-15.2013. (Id. 80865)

Ação Cautelar de Sustação de Protesto com Pedido de Liminar

Requerente: ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS - ME

Requerido: BANCO BRADESCO S/A

Vistos.

1. Revogo o despacho de fl. 94, eis que por equívoco foi lançado neste 

feito.

2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

3. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

4. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

5. Desapensem-se e remetam-se ao E. TJMT.

6. Diligências necessárias.

Cláudia, 12 de Julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49843 Nr: 759-91.2008.811.0101

 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: IVANI ORLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT/20.495-A

 Autos n. 759-91.2008 (Id. 49843)Ação de revisional de 

contratosRequerente: Ivani OrlandiRequerido: Banco do BrasilVistos.(;;;) 

Assim, não verificando na sentença as contradições apontadas pelo 

Embargante, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Dec laração. In t imem-se.No mais ,  cumpra-se  a  sen tenç a 

prolatada.Diligências necessárias.Cláudia, 12 de julho de 2018.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 11945 Nr: 4-48.2000.811.0101

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO, MARINA PEREIRA DO 

AMARAL, JOSÉ CAETANO DO AMARAL, JOSÉ BENEDITO COUTINHO, 

ALICE LUCAS COUTINHO, DORVALINA DA SILVA, OTACÍLIO NATALINO 

COUTINHO, LAURA MARTINS COUTINHO, CÉLIA NATALINO COUTINHO, 

SUELI NATALINA COUTINHO, JOCIR MARTINS COUTINHO, JUVENIL 

NATALINO COUTINHO, MÁRCIA MEIRE PEREIRA DA SILVA COUTINHO, 

MARIZA MARTA MARINA BASTIAN, JOÃO PEREIRA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA BONIFÁCIO COUTINHO, ATALIBA 

PEREIRA COUTINHO (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Fernandes - 

OAB:MT/5.119-B, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando o feito, necessário se faz a juntada das matrículas dos 

imóveis em questão (lote 73-A, matrícula 1916 e lote 74, matrícula 1917), o 

que faço nesta data via CEI Anoreg. Aguarde-se a juntada.

2. Ainda, necessário se faz verificar junto à Colonizadora Sinop se tais 

imóveis encontram-se quitados. Para tanto, oficie-se a Colonizadora Sinop 

a fim de informar se os imóveis lote 73-A, matrícula 1916 e lote 74, 

matrícula 1917 estão quitados ou não. Em caso negativo, deverá ainda 

informar se pretende ingressar no presente feito. Prazo: 48 (quarenta e 

oito) horas, eis que envolve processo da Meta 02 de 2018 do CNJ.

3. Com a resposta, imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 474 de 569



 Cod. Proc.: 80310 Nr: 632-17.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE TAVARES R. DE TOLEDO, ADEIDE 

PAULINO DA SILVA, MARCO CESAR BARBOSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos. 1. Considerando que até o presente momento o acusado André 

não constituiu novo advogado, mesmo intimado para tanto, nomeio para 

sua defesa o Dr. Maicon Seganfredo. 2.(...).3.Assim sendo, inexistente 

qualquer das hipóteses de absolvição sumária do acusado (art. 397, CPP), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de outubro de 

2018, às 16:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa (art. 400, CPP). 4.Depreque-se os 

interrogatórios do acusados.5.Se necessário, depreque-se a oitiva de 

eventual testemunha residente fora da Comarca (art. 222, § 1º, 

CPP).6.Intime-se eventual(is) advogado(s) do(s) acusado(s) , 

cientificando(s) da expedição de carta precatória, nos termos da súmula 

273, do STJ.7. Não havendo requerimento de diligências ou sendo 

indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, 

respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 

(dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do 

art. 403, CPP.8. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.9. 

Diligências Necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80736 Nr: 1077-35.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.094-A, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Cuiabá - MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) parte (s) acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34357 Nr: 547-58.2008.811.0105

 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: Ecoexport Indústria Comércio e Exportação de Madeiras 

Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Vitória Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIMEM-SE a parte autora para que se manifeste acerca da contestação 

de fls. 77.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61648 Nr: 717-88.2012.811.0105

 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: Ana Maria Silva Marques

 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 etc.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 

2018, às 15h00min.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

REMETAM-SE os autos ao Instituto requerido mediante carga para fins de 

intimação.

INTIME-SE a parte requerente por meio do seu advogado, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38838 Nr: 399-76.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Martins Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16496

 Vistos;

ARBITRO os honorários advocatícios em 10 (dez) URH, em favor do 

advogado que atuou no processo.

DETERMINO a expedição de certidão de honorários, após certificado o 

trânsito em julgado.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64621 Nr: 79-84.2014.811.0105

 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: KASR, FMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos;

Tendo em vista que o acolhimento dos embargos pode ensejar no 

reconhecimento de nulidade de parte do processo, com espeque no art. 

10 do CPC, INTIME-SE a parte embargada para que apresente 

contrarrazões no prazo legal.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81757 Nr: 3196-78.2017.811.0105

 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: IB, HCBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Tendo em vista que 

não consta nos autos informação sobre o cumprimento da carta precatória 

expedida para citar/intimar o requerido, REDESIGNO a audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 
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14h00min. II. OFICIE-SE ao Juízo Deprecado informando acerca da 

redesignação, solicitando providências para que seja cumprida em tempo 

hábil. III. CUMPRA-SE expedindo o necessário. IV. ÁS PROVIDÊNCIAS”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82485 Nr: 3689-55.2017.811.0105

 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: ZBMR, MJMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da petição de fls. 97 e a carta precatória de fls. 98/104, 

CANCELO a audiência de conciliação, instrução e julgamento aprazada 

para esta data.

Com o fito de prosseguir com a marcha processual, DESIGNO O dia 28 de 

novembro de 2018, às 14h00min, para a realização de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 

confissão e revelia.

Na forma do art. 8º da Lei n. 5.478/68, as partes poderão apresentar as 

demais provas também nessa solenidade.

Atente-se a Secretaria quanto ao endereço atual do requerido informado 

às fls. 97.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62234 Nr: 1302-43.2012.811.0105

 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: Adalgiza Moreira de Souza Meireles

 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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62873 Nr: 265-44.2013.811.0105

 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: Daiana Pires de Souza Gonçalves

 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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40703 Nr: 279-96.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria São Paulo Ltda EPP, Ariovaldo José 

Santana, Sirlene Rocha Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE pessoalmente a exequente para impugnar o feito no prazo de 

05 dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62624 Nr: 13-41.2013.811.0105

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira de Queiroz

 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.

O Instituto Nacional de Seguro Social apresentou Impugnação ao 

cumprimento de sentença alegando excesso na execução, conforme 

cálculos apresentados às fls. 113/116.

Instado a se manifestar o exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado (fls. 117).

É o relato do necessário.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada.

Julgo antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito em razão de não haver necessidade de produção de outras 

provas, na forma do art. 355, inciso I, do CP.

Inexistem questões preliminares ou prejudiciais que obstruam a análise do 

mérito da presente demanda.

Tendo em vista a concordância do exequente quanto ao cálculo 

apresentado, a procedência do pedido é a medida que impõe no caso em 

apreço.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo INSS (fls. 

114/116), para decotar o excesso no valor de execução.

Fixo honorários advocatícios em favor do executado no mínimo legal.

Custas pelo exequente.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e INTIMEM-SE as partes para 

requerer o que entenderem de direito no prazo de 30 dias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31985 Nr: 469-98.2007.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS STURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos;

INDEFIRO cota Ministerial retro, eis que impertinente.

REITERO despacho de fls. 339.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 38699 Nr: 321-82.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM Agroindustrial Ltda, Cesar José Mason, 

NADIR LUIZ POLLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thienez Pedroso Lemes 

Pinto - OAB:15437/MT

 Vistos;

Tendo em vista a arguição de preliminares e juntada de documentos pelos 

réus, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34869 Nr: 1594-67.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Benedito de Arruda, Juareis Filho de 

Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cesar Fadul - OAB:, 

Lindomar da Silva Rezende - OAB:, ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos;

INTIME-SE a defesa para apresentar alegações derradeiras no prazo legal.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61455 Nr: 524-73.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DdF, NdSF, SdSF, TRF, SRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES 

- OAB:21.072/MT, Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende - 

OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Tendo em vista o decurso de prazo de mais de dois anos da data da última 

atualização do cálculo da dívida (fls. 50-54), nos termos da Portaria 

02//2017/GAB, art. 2ª, I, "l", impulsiono os autos para intimar o 

Advogado(a,s) da parte autora, para que proceda a atualização do débito, 

no prazo legal.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88473 Nr: 1927-67.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA BAUMANN DOS SANTOS 

PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar o advogado da parte 

exequente para que recolha as custas de oficial de justiça para 

cumprimento da missiva, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de 

devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77069 Nr: 577-78.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR SANCHES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA COMARCA 

DE COLNIZA MT , COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DA COMARCA DE 

COLNIZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a advogada da parte 

autora para que esclareça o número dos autos em que foi realizada a 

apreensão do bem, uma vez que tal informação não consta neste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64189 Nr: 1593-09.2013.811.0105

 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: Alzira Rodrigues de Oliveira Souza

 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:

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. Considerando a 

juntada de novos documentos de fls. 75/101, em respeito ao contraditório 

a ampla defesa, INTIME-SE o Instituto requerido para que se manifeste no 

sentindo que entender conveniente. II. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. III. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80504 Nr: 2486-58.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HONORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 633, REMETAM-SE os autos à Comarca de 

Ariqueme-RO, procedendo-se com as baixas e anotações de estilo.

EXPEÇA-SE certidão em favor do defensor dativo que atuou nos autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83896 Nr: 4530-50.2017.811.0105

 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: SLSdS, AGJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Colniza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Tendo em vista a 

certidão negativa de ref. 53, INTIME-SE a parte requerente, por meio de 

seu advogado dativo, para que apresente o endereço atualizado do 

requerido. II. CUMPRA-SE expedindo o necessário. III. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37428 Nr: 1252-22.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Movimento Comunitário Rádio 

Trans América FM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Pinheiro Cavalcanti - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT
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 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 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$ 

575,33 (quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 28. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 445,90 (quatrocentos e quarenta e 

cinco reais e noventa centavos), para recolhimento das custas e R$ 

129,43 (cento e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), para fins 

da guia taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE-PRIMEIRA INSTANCIA”, 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca 

de Colniza aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41603 Nr: 2103-27.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 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$ 

554,21 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 22. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 455,14 ( quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), para recolhimento das 

custas e R$ 99,07 (noventa e nove reais e sete centavos), para fins da 

guia taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE-PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colniza aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66052 Nr: 1379-81.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

IEDA MARIA DE ALMEIDA GRABNER ajuizou ação de execução por 

quantia certa. Em detida suma, solicitou deferimento de justiça gratuita.

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o 

pedido de concessão de benefício da justiça gratuita se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade.

 No presente caso, sustenta a parte autora, sobre o pedido de gratuidade, 

“a crise financeira que abala o município, afetando toda a cadeia 

produtiva”.

 Nada obstante, nota-se que a requerente é causídica no município há 

anos, o qual se faz presumir — também pela quantidade de ações as 

quais é patrona nesta comarca — a condição de arcar com as custas.

 Nesta senda, imperioso destacar que os elementos presentes nos autos 

denotam que a autora não preenche os requisitos legais para a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita.

 Por orientação do art. 99, § 2º, do CPC, intime-se para que recolha as 

custas ou comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63517 Nr: 925-38.2013.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FSS, OASS, ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE a parte requerente para que no prazo de 05 dias se manifeste 

acerca da certidão de fls. 32.

ATENTE-SE a Secretaria que o Ministério Público se manifesta após as 

partes e, não, antes.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34163 Nr: 139-67.2008.811.0105

 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: Manoel Peixoto dos Santos

 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 a parte requerente para que se impulsione o feito no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63324 Nr: 726-16.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMBÓ MADEIRAS LTDA - EPP, ENIO BEATTO, 

MARILDA UMBELINA COSTA BEATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a exequente para que se manifeste acerca da certidão de fls. 

68.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36539 Nr: 220-79.2009.811.0105

 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: MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos.
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MARIA APARECIDA PURCINOopôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com o 

escopo de sanar suposta omissão existente na sentença de fls. 51,

É o sucinto relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada.

Na forma do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração 

para aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material.

É de conhecimento deste Juízo que do julgamento dos embargos de 

declaração pode advir alteração da decisão embargada, hipótese em que 

o aludido recurso terá efeitos modificativos ou infringentes.

Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração 

é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como consequência da 

correção de premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, para as 

hipóteses em que sanada a omissão/contradição/obscuridade haja 

necessidade de alteração substancial no decisum.

O próprio legislador conceituou omissão no art. 1.022, parágrafo único, do 

CPC, fazendo-se remissão ao art. 489, § 1º, do mesmo diploma legal.

Perlustrando os autos, denota-se que os presentes embargos de 

declaração visam supostamente solucionar situação já superada por meio 

da homologação de acordo de fls. 51.

Em computo ao acordo presente às fls. 50, em audiência de conciliação, 

afere-se claramente o pedido de expedição de ofício ao cartório de Porto 

do Gaúcho.

Destarte, é de clareza meridiana que, ao homologar o presente acordo 

determinando que se expeça o necessário, o magistrado comunga com o 

pedido ora suscitado em sede de embargos, o que evidencia seu 

descabimento.

Ante o exposto, uma vez que não está presente uma das hipóteses do art. 

1.222 do CPC,NÃO CONHEÇOdos embargos de declaração opostos por 

MARIA APARECIDA PURCINO.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41170 Nr: 710-33.2011.811.0105

 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: Terezinha de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No mais, ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65379 Nr: 784-82.2014.811.0105

 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: GIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE a parte autora para que se manifeste a respeito do ofício de fls. 

33 no prazo de 05 dias.

Após o transcurso do prazo supra in albis ou não, CERTIFIQUE-SE e 

voltem CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65264 Nr: 681-75.2014.811.0105

 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: Câmara Municipal de Colniza - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, DENEGO o pedido 

contido no WRIT e, consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE o presente 

mandamus. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sem 

custas.Transitada esta em julgado, arquivem-se procedendo à baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.P.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34222 Nr: 405-54.2008.811.0105

 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: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Aparecida Maróstica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, Cynthia Durante - OAB:10282/MT, Flávia 

Rosa Nicanor de Souza - OAB:13.889/MT, Manoel Archanjo Dama 

Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANA APARECIDA MARÓSTICA, Cpf: 

04718210984, Rg: 8.282.787-0, Filiação: Ademar Marostica e Maria Jose 

Camargo Marostica, data de nascimento: 31/12/1982, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. 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: O requerente ingressou com a Ação de Busca e 

Apreensão, em razão da inadimplência do Contrato de Alienação 

Fiduciária, todavia a liminar restou infrutífera, sem a localização do bem ou 

da parte requerida.

Despacho/Decisão: Autos n. 405-54.2008.811.0105 (34222)Visto e bem 

examinado.Defiro o requerimento de conversão - fls. 72/75 -, que foi 

manifestado com expressa estimação pecuniária do bem e, com 

fundamento no art. 4º do Decreto-lei 911/69, com a redação da Lei nº 

6.071/74, CONVERTO A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DEPÓSITO. 

Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive no Distribuidor, e 

retifiquem-se a autuação e registros.Cite-se o devedor, na forma do art. 

902 do Código de Processo Civil, para, em 5 dias: a) entregar a coisa, 

depositá-la em Juízo ou consignar o valor do débito; b) contestar a 
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ação.Consigne-se no mandado que, não contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, arts. 285 e 319).Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Colniza/MT, 11 de setembro de 2013.Renato J. de A. C. 

F i l h o J u i z  d e  D i r e i t o  S u b s t i t u t o  - - - - - - - - - - - - -

-___________________________________________________________

___________ Vistos etc.DEFIRO o pedido de fls. 89/90, em razão do que 

DETERMINO a citação da parte requerida por edital, nos termos do artigo 

256, I, do Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo do edital (20 dias 

– art. 257, III, do CPC), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora para 

impulsionar ao feito.INTIME-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, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, digitei.

Colniza, 12 de julho de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64718 Nr: 170-77.2014.811.0105

 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: Vera Lucia da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, Cartório de 1º Ofício 

da Comarca de Manicoré, Cesar Pereira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Moutinho 

Magalhães Iannuzzi - OAB:8.065/AM, CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos etc.

Trata-se de ação sob o rito ordinário, movida por VERA LUCIA DA SILVA 

PEREIRA contra BANCO DO BRASIL S/A, CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 

COMARCA DE MANICORÉ e CESAR PEREIRA DO CARMO.

Em breve suma, constatou-se durante a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento que o requerido Cesar Pereira do Carmo não foi 

regularmente citado para a ação até o presente momento.

Por este motivo a solenidade prefalada foi suspensa, sendo naquela 

ocasião, por obediência ao art. 10 do CPC, determinado às partes que se 

manifestassem acerca da suposta nulidade pela falta de citação do 

aludido requerido.

Às fls. 99 a parte requerente reiterou pedido de expedição de ofício para 

encontrar o endereço do requerido Cesar. As outras partes ficaram 

inertes.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Dispõe o art. 239, caput, do CPC, que para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado. Destarte, o instituto em 

comento nada mais é do que um pressuposto processual, sem o qual o 

processo é fadado à extinção sem julgamento do mérito do pedido – art. 

485, inciso IV, do CPC.

Nesta senda, haja vista que um dos réus não foi citado para integrar a 

relação jurídico-processual, impõe-se a declaração da nulidade dos atos, 

o que estendo até a determinação de fls. 64.

Ante o exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM e DECLARO nulos os atos 

processuais praticados até a determinação de fls. 64.

No mais, visando retomar a regular marcha processual, DEFIRO pedido da 

parte requerente deduzido em audiência, eis por que determino a 

realização de pesquisa, via sistema BACEN-JUD, com o fito de obter o 

endereço atual do réu CESAR PEREIRA DO CARMO.

Aportando aos autos a resposta da diligência determinada adrede, 

INTIME-SE a parte requerente para que impulsione o feito no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60011 Nr: 1392-85.2011.811.0105

 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: Joaquina da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 185-192, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65930 Nr: 1271-52.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VC, MFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta sob o rito do art. 528, § 3º, 

do CPC, cuja lei prevê a possibilidade de prisão civil do devedor.

Devidamente citada/intimada para pagar a dívida, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, a parte executada não realizou o 

pagamento integral do débito, nem justificou impossibilidade para efetuar o 

pagamento do mesmo.

Na forma do art. 528, § 3º, se o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, o juiz decretar-lhe-á a prisão civil pelo prazo 

de 01 (um) a 03 (três) meses.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à 

decretação da prisão civil do devedor de alimentos (fls. 33).

Cumpre mencionar, ainda, que a presente ação foi instruída nos moldes do 

art. 528, § 7º, do CPC, isto é, a parte exequente cobra nos autos em 

testilha o débito alimentar que compreende até as 03 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo.

Nesta senda, a medida a se impor é a decretação da prisão civil da parte 

executada, uma vez que esta não pagou a dívida e nem apresentou 

justificativa plausível para tanto.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 528, § 3º, do CPC, DECRETO a 

prisão civil de JURACI FIRMINO DA COSTA pelo prazo de 01 (um) mês ou 

até que efetue o pagamento.

EXPEÇA-SE mandado de prisão civil em desfavor da parte executada.

EXPEÇA-SE certidão de inteiro teor da sentença, obedecendo-se ao 

preceito do art. 517, § 2º, do CPC, para fins de protesto – art. 528, § 1º, do 

CPC.

ENCAMINHE-SE cópia dos autos à PJC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65930 Nr: 1271-52.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VC, MFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 528, § 3º, do CPC, DECRETO a 

prisão civil de JURACI FIRMINO DA COSTA pelo prazo de 01 (um) mês ou 

até que efetue o pagamento.EXPEÇA-SE mandado de prisão civil em 

desfavor da parte executada.EXPEÇA-SE certidão de inteiro teor da 

sentença, obedecendo-se ao preceito do art. 517, § 2º, do CPC, para fins 

de protesto – art. 528, § 1º, do CPC.ENCAMINHE-SE cópia dos autos à 

PJC.ÀS PROVIDÊNCIAS.” O referido é verdade e dou fé.Colniza-MT, 11 de 

julho de 2018.Edléia Magrassi de Lima FerrazGestora JudiciáriaEste 

documento terá validade somente com o selo de autenticidade do Tribunal 

de Justiça.

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88503 Nr: 1954-50.2018.811.0105

 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: JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA GERALDA DA CONCEIÇÃO, 

Filiação: Maria Geralda e João Carlos Cessário, data de nascimento: 

18/09/1944, natural de Inhapim-MG, casado(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: O casal contraiu matrimônio na cidade de 

Uboporanga/MG, sob o regime de comunhão de bens, estando separados 

há mais de 50 (cinquenta) anos. Não há bens a partilhar ou filhos 

menores.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro a gratuidade.Tendo em vista que a parte 

requerida se encontra em local incerto e não sabida, CITE-A, por edital, 

para que apresente reposta no prazo legal, observando-se as 

cominações legais.Uma vez que a parte requerida se encontra em local 

incerto e não sabido, fica inviável a realização de audiência de conciliação 

(art. 695, caput, do CPC), razão pela qual deixo de designá-la. 

Desnecessário o parecer ministerial, uma vez que não há presença de um 

dos interesses do rol do art. 178 do CPC.Intime-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, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, digitei.

Colniza, 10 de julho de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67582 Nr: 542-89.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARINALVA FELISMINA DE JESUS FERREIRA, V. F. L.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o causídico da parte autora para 

comparecer a esta Secretaria a fim de retirar a certidão de honorários 

expedida em seu favor.

Evelyn de Assunção Ayres

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87852 Nr: 1540-52.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER RIBEIRO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Impulsiono os autos para intimar o causídico da parte autora para 

comparecer a esta Secretaria a fim de retirar a certidão de honorários 

expedida em seu favor.

Evelyn de Assunção Ayres

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62783 Nr: 170-14.2013.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:22746/O, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em que 

figuram como partes as em epígrafe.

A fls. 54 a parte autora requereu a desistência da presente ação, 

pugnando pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

Era o que cabia a relatar.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que o réu sequer foi citado para integrar 

o polo passivo, razão pela qual é prescindível o seu consentimento para 

fins de homologação da desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77437 Nr: 786-47.2017.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAV, JAdMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Impulsiono os autos para intimar o causídico da parte autora para 

comparecer a esta Secretaria a fim de retirar a certidão de honorários 

expedida em seu favor.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64029 Nr: 1430-29.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Kerisck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13.438/A

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. homologo para 

devidos fins a desistência da oitiva da testemunha de acusação Ricardo 

Dantas Mazieri, nos moldes requeridos. II. Oficie-se aos juízos 

deprecados, solicitando informação a respeito do cumprimento das 

medidas expedidas para inquirir a testemunha Vitor Hugo Pacheco de 

Araújo e interrogar o réu. III. Cumpra-se expedindo o necessário. IV. ÀS 

PROVIDÊNCIAS”.
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Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34843 Nr: 1262-50.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto à certidão de fls. 35/36, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26295 Nr: 1495-23.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN TOMAZETTO ANDRETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

INTIME-SE a parte-exequente para se manifestar a respeito do interesse 

no prosseguimento do feito, bem como requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFICAR e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 64668 Nr: 28-57.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE OLIVEIRA, vulgo Brizolão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE AMARAL DE 

LIMA GARCIA - OAB:17578-O/MT

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64668 Nr: 28-57.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE OLIVEIRA, vulgo Brizolão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE AMARAL DE 

LIMA GARCIA - OAB:17578-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a Assistente de Acusação para 

apresentar Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62104 Nr: 503-81.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS TURSI, DAIANE AUGUSTA 

CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736-0/MT, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Em pesquisa ao Infojud, apenas se encontrou endereço diferente em 

relação a Janaína.

 Assim:

1.EXPEDIR Precatória (Cuiabá, Rua F-12, ao lado da Padaria El Shaday, 

bairro Jardim Fortaleza) para oitiva de Janaína;

2.Intimar as partes acerca da expedição da Precatória e para ciência do 

não encontro dos outros endereços, devendo haver manifestação acerca 

de desistência;

3.Após retorno da Precatória, havendo desistência das testemunhas, 

vistas para alegações finais;

4.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25817 Nr: 100-64.2003.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES JORDÃO, VAGNER 

RODRIGUES GOULART - Vulgo "Baixinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR réu, por meio de sua advogada, para 

fins do art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62014 Nr: 410-21.2013.811.0099

 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: ROGERIO SOUZA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIGUAÇU COLONIZADORA DO ARIPUANÃ 

S/A, PAULO DE ALMEIDA, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA IGUAÇUENSE 

LTDA, INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha os 

valores referente a distribuição de carta precatória e diligência de Oficial 

de Justiça para intimação da parte requerida na Comarca de Cascavel-PR.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-05.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COTRIGUAÇU JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COTRIGUACU AVENIDA 

ANGELIN SAIA, 59, JARDIM VITÓRIA RÉGIA - COTRIGUAÇU SENTENÇA 

Numero do Processo: 0010102-39.2013.811.0036 PRIORIDADE Polo Ativo: 

ANA MARQUES DE OLIVEIRA Polo Passivo: BANCO BMG,MOVEIS GAZIN 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais cumulada com pedido de suspensão de desconto em folha 

proposta por ANA MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO BMG 

SA e GAZIN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Pois bem, inicialmente, cumpre observar que a 2ª requerida 

atuou como mera correspondente financeira, condição constatada no 

contrato firmado pela reclamante com o reclamado Banco BMG, sendo, 

portanto, temerária sua figuração no polo passivo da presente demanda, 

nesse sentido: ?APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE QUE INTERMEDIOU A 

CONTRATAÇAO DOS MÚTUOS. Legitimidade passiva: Não está legitimada 

para figurar no pólo passivo da ação cominatória que visa limitação dos 

descontos em folha, a entidade que atuou, tão-somente, na condição de 

intermediária na contratação celebrada entre o autor e a instituição 

financeira, não tendo qualquer ingerência na avença realizada com o 

mutuante, cumprindo aplicar-se o artigo 267, inciso VI, do código de 

processo civil. Precedentes desta câmara. Descontos em folha: 

Posicionamento da câmara no sentido de que são permitidos os descontos 

em folha de pagamento, desde que observado o limite de 30% dos 

vencimentos brutos. Limitação dos descontos. Prequestionamento: 

Prequestionados dispositivos legais suscitados pelas partes. Acolhida a 

preliminar contrarrecursal da RS - Previdência para reconhecer sua 

ilegitimidade passiva. Reconhecida a ilegitimidade passiva da ugpt e da 

coopsergs, de ofício. Processo extinto em relação a esses réus. Apelo 

provido para julgar procedente o pedido de limitação em relação ao 

Banrisul. Unânime. (TJRS; AC 340904-62.2012.8.21.7000; Porto Alegre; 

Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Liege Puricelli Pires; Julg. 

11/10/2012; DJERS 19/10/2012)? Sendo assim, por se tratar de matéria de 

ordem pública, declaro a ilegitimidade passiva da requerida Gazin Industria 

e Comercio de Moveis e Eletrodomésticos LTDA. Consoante o que me 

faculta o art. 330, inciso I do CPC, entendo não haver necessidade de 

novas provas, razão pela qual passo ao julgamento do mérito desta ação. 

Aduz a requerente que, em virtude da necessidade de realizar tratamento 

médico, buscou a segunda reclamada para realizar empréstimo 

consignado, sendo informada que este seria disponibilizado pelo Banco 

BMG S.A. Alega que na data de 10 de maio de 2010 fora depositado R$ 

2.000,00 na sua conta corrente, valor este que seria pago em 36 parcelas 

fixas de R$ 85,46. Sustentou que o desconto referido se postergou 

mesmo após o fim do contrato, anexado aos autos extratos do benefício 

dos meses de maio, junho e julho de 2013. Assim, requer a condenação 

dos demandados à devolução em dobro do valor descontado 

indevidamente e ao pagamento de indenização no montante de R$ 

27.120,00 (vinte e sete mil e cento e vinte reais) pelos danos morais 

sofridos. Em sua defesa, os reclamados alegam que a obrigação descrita 

na inicial (contrato nº 218334294) foi contratada pela reclamante 04 de 

maio de 2011, tendo seu término aprazado para 07 de maio de 2014. 

Pautados nesse argumento, os reclamados sustentam a regularidade da 

sua conduta e trazem aos autos cópia do contrato celebrado e 

demonstrativo dos pagamentos, onde consta a data da celebração do 

contrato bem como do início e término do pagamento deste. Analisando os 

documentos que instruíram a inicial e contestação apresentados, 

observa-se que a reclamante fez prova apenas dos descontos efetuados 

nos meses de maio, junho e julho de 2013, não fazendo prova do início 

dos descontos. Já as reclamadas provaram que a relação contratual teve 

início em 2011, não em 2010 como alegado, e que os descontos até então 

feitos são regulares haja vista que o período de 36 meses estipulado ainda 

não tinha se findado. De tudo exposto, restou claro que a obrigação ora 

objeto de análise não tinha por termo o ano de 2013 como alegou a 

requerente, mas sim o ano de 2014, como consta do contrato e 

demonstrativo acostados. Assim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial por ANA MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do 

BANCO BMG SA, extinguindo o processo com julgamento de mérito, com 

fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil. Quanto à 

reclamada GAZIN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, julgo o processo extinto 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Revogo a antecipação de tutela deferida no movimento n. 

04. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e 

anotações necessárias. P.R.I.C. 04 de Maio de 2015 FABRÍCIO SÁVIO DA 

VEIGA CARLOTA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-48.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COTRIGUAÇU JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COTRIGUACU AVENIDA 

ANGELIN SAIA, 59, JARDIM VITÓRIA RÉGIA - COTRIGUAÇU Numero do 

Processo: 0010125-82.2013.811.0036 PRIORIDADE Polo Ativo: EMIDIO DE 

ARAUJO Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos moldes do 

artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de reclamação proposta por 

EMIDIO DE ARAÚJO em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS MATO 

GROSSENSES S/A - CEMAT, visando o recebimento da quantia de R$ 

27.120,00 (vinte e sete mil e cento e vinte reais). As partes entabularam 

um termo de acordo, transação, pagamento e quitação, conforme 

acostado na petição de mov. 35.1, oportunidade em que requereram a 

extinção do feito. No movimento n.º 39 a parte requerida juntou aos autos 

comprovante de transferencia realizado na conta corrente informada no 

termo outrora mencionado, comprovando, assim, o integral cumprimento do 

acordo. Diante disso, nos termos do art. 22, § único da Lei n° 9.099/95, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e, tendo em vista que a 

avença em questão foi devidamente satisfeita, JULGO EXTINTO o 

processo, com fulcro no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários (Lei nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as anotações necessárias. P. R. I. C. 23 de 

Junho de 2015 FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010071-14.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON ANTONIO RAUBER OAB - MT0019692A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDAMIR SERGIO DAMAZIO SILVEIRA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

COTRIGUAÇU JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COTRIGUACU AVENIDA 

ANGELIN SAIA, 59, JARDIM VITÓRIA RÉGIA - COTRIGUAÇU SENTENÇA 

Numero do Processo: 8010071-14.2015.811.0099 PRIORIDADE Polo Ativo: 

JAIR ANTONIO DA SILVA Polo Passivo: IDAMIR SERGIO DAMAZIO 

SILVEIRA Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a 

parte autora apresentou pedido de extinção do feito ante o pagamento do 

débito, objeto da presente ação (evento 22.1), por parte da parte ré. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com a superveniente falta de interesse 

processual da parte autora, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Após o trânsito em julgado, o que deverá 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 483 de 569



ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Em razão do 

reduzido número de servidores nesta unidade judicial, sirva a presente 

como MANDADO. Cumpra-se. Cotriguaçu/MT, 30 de Setembro de 2016 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Juiz de Direito Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-15.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR SOARES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE COTRIGUAÇU AVENIDA ANGELIN SAIA, 59, JARDIM 

VITÓRIA RÉGIA - COTRIGUAÇU PRIORIDADE Número do Processo: 

8010004-15.2016.811.0099 Polo Ativo: DEVANIR SOARES FILHO Polo 

Passivo: SICREDI UNIVALES Vistos. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e materiais interposta por DEVANIR SOARES FILHO em 

desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ASMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA ? SICREDI UNIVALES MT/RO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Determinou-se à parte autora 

a emenda da petição inicial, ante a ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação (Evento 06). Apesar de devidamente 

intimado da decisão (Evento 08), o autor quedou-se inerte ao chamado da 

justiça, deixando transcorrer ?in albis? o prazo para cumprimento, 

conforme se observa na certidão do Evento 09. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Como visto, foi verificado por esse 

Juízo irregularidades a serem sanadas pela parte autora, uma vez que a 

inicial não foi recebida, mas determinou-se para que fosse emendada no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão do Evento 06. Entanto, 

observa-se que a parte autora não emendou a inicial no prazo legal 

(Evento 09). Ante ao exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 

321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Novo Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Cotriguaçu/MT, 25 de abril de 

2016. FERNANDO KENDI ISHIKAWA Juiz de Direito Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010083-91.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PETRONILA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

COTRIGUAÇU JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COTRIGUAÇU AVENIDA 

ANGELIN SAIA, 59, JARDIM VITÓRIA RÉGIA - COTRIGUAÇU PRIORIDADE 

Número do Processo: 8010083-91.2016.811.0099 Polo Ativo: MARIA 

PETRONILA Polo Passivo: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA 

(EDITORA TRES) Vistos. I ? RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II ? FUNDAMENTAÇÃO A ação 

declamatória de inexistência de débito c.c. pedidos de indenização por 

danos materiais e morais e tutela de urgência proposta por MARIA 

PETROLINA DE ALMEIDA em desfavor de TRÊS COMÉRCIO DE 

PUBLICAÇÕES LTDA, foi promovida no foro incompetente. Não há 

informações nos autos quanto ao local em que ocorreram os fatos tidos 

como ilícitos. Todavia, a postulante reside na Chácara Barra do Pari, s/nº, 

Bairro Jardim Santa Amália, em Cuiabá/MT e a reclamada possui domicilio 

na Rua William Speers, nº 1.212, em São Paulo/SP. No particular, há 

regramento específico, constante do art. 4º da Lei 9.099/95: ?Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo.? Portanto, há foro próprio e competente para a análise da 

demanda, consoante o aludido dispositivo legal, considerando-se não 

haver informações nos autos de que o fato, em tese ilícito, tivesse 

ocorrido nessa Comarca, bem como por ser as partes residentes e 

domiciliadas em outras circunscrições, sendo de rigor a extinção do feito 

sem incursão no mérito. Ademais, no respeitante, o Enunciado 89 do 

FONAJE, a permitir atuação de ofício: ?ENUNCIADO 89 ? A incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis (XVI Encontro ? Rio de Janeiro/RJ).? Assim, fica prejudicado a 

análise do pedido de tutela de urgência e, por consequência, o exame do 

mérito. III ? DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Cotriguaçu/MT, 17 de agosto de 2016. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Juiz de Direito Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010091-68.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PCG BRASIL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO 

(REQUERIDO)

SERASA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

COTRIGUAÇU JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COTRIGUACU AVENIDA 

ANGELIN SAIA, 59, JARDIM VITÓRIA RÉGIA - COTRIGUAÇU SENTENÇA 

Numero do Processo: 0010091-10.2016.811.0099 PRIORIDADE Polo Ativo: 

ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS Polo Passivo: SERASA,PCG BRASIL 

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO Vistos... I 

RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Tutela de urgência deferida na mov. 05. II FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela ajuizada por Antônio Pinheiro dos Santos em face 

de Serasa Experian ? SERASA S.A e PCG BRASIL, todos devidamente 

qualificados nos autos. Verifica-se que foi designada audiência de 

conciliação para o dia 19/10/2016 às 14h30min, consoante mov. 10. Nesta 

senda, o nobre causídico, advogando nos interesses da parte autora, 

tomou ciência da referida audiência no dia 31/08/2016, conforme se 

observa na mov. 16. Ocorre que, no dia da audiência, apenas o preclaro 

advogado compareceu, constatando-se a ausência do autor, Sr. Antônio 

Pinheiro dos Santos, consoante mov. 24. Tem-se, pelo artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95: ?Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo;?. Ressalta-se que o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas deve-se ao importante 

fundamento que norteia os Juizados Especiais, qual seja, a tentativa de 

conciliação entre os litigantes e não entre procuradores. Tanto o legislador 

atribuiu tal importância à conciliação que tornou imprescindível a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para o autor, a extinção do feito, para o réu, a 

revelia. Neste sentido, leciona Ricardo Cunha Chimenti: ?Não 

comparecendo o autor e resultando negativa a tentativa de conciliação 

acompanhada por seu mandatário, o processo será extinto sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I e § 2.º da Lei nº 9.099/95.? 

(in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Ed. Saraiva, pág. 60). 

Neste exato sentido é a jurisprudência da Turma Recursal do Judiciário do 

Mato Grosso, conforme se depreende de julgados assim ementados: 

RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS ? INSCRIÇÃO EM SERASA ? AUSÊNCIA 

INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ? 

CONTUMÁCIA ? EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E 

CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS ? ATESTADO 
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MÉDICO NÃO INDICA O MOTIVO PELO QUAL O PACIENTE ESTEVE NA 

UNIDADE DE ATENDIMENTO ? SENTENÇA MANTIDA. (TJRO, Turma 

Recursal ? Recurso Inominado 435613520168110001/2017 ? Relator Juiz 

Marcelo Sebastião Prado de Moraes. J. 28/03/2017). RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. ?Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.? (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

(TJRO, Turma Recursal ? Recurso Inominado 339364520148110001/2016? 

Relator Juiz Nelson Durigatti. J. 18/07/2016). Ademais, havendo o 

respectivo instrumento de mandato, reputa-se eficaz a intimação da parte 

reclamante na pessoa de seu advogado. Quanto às custas, não obstante 

tenha havido ausência do autor, o que levaria à condenação ao respectivo 

pagamento (interpretação do art. 51, §2º, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE), tenho que, no caso concreto, a ausência teria se dado por 

falha em comunicação entre o advogado e a parte, de forma que se 

assemelha sobremaneira à ?força maior? prevista no §2º do art. 51 já 

citado. Assim, deixa-se de condenar ao pagamento das custas. III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, tendo em vista o não comparecimento do 

reclamante à audiência, DECLARA-SE EXTINTO O PROCESSSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 20 de Abril de 

2017 DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010101-20.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MORAIS DA ROZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Não obstante o pleito de expedição de alvará para levantamento de valor 

depositado, há questão não compreendida neste processo. Do acórdão, o 

que se extrai é o parcial provimento do recurso, mas a improcedência 

quanto ao cerne do pedido, o que levaria, com a devida vênia e malgrada 

possível falta de compreensão, à inexistência de qualquer valora a ser 

pago pela requerida. Por isso, visando a compreender o atual cenário: 

1.INTIMAR as partes, isso para que expliquem do que se trata o valor 

depositado (prazo de 15 dias), ficando cientes de que, não havendo 

explicação, será devolvido o valor para o depositante; 2.Após 

manifestações (ou decurso de prazo sem elas), conclusos.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000213-10.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SELEIMAN SELESTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

banco bom sucesso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Com a contestação, INTIMAR a parte-autora para, querendo, impugnar. 

Após, conclusos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000083-83.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE JURUENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELZITON ALVES DAMACENA (EXECUTADO)

 

A petição veicula Execução Fiscal, estando, no polo ativo, o Município de 

Juruena. Pelo art. 5º da Lei 12.153/2009, descabe falar na possibilidade de 

processamento pretendido. Assim, DECLINA-SE da competência em favor 

da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu. À SECRETARIA para 

providências, visando à distribuição. Intimar a autora.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11453 Nr: 49-10.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A rep/ pela Agência de Dom 

Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Batista Filho, Joquelina Pereira Leite 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Autos nº 49-10.2010.811.0034

Código 11453

Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requeridos: Geraldo Batista Filho e Joquelina Pereira Leite Batista.

VISTOS E EXAMINADOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo Banco do Brasil S.A. 

em face de Geraldo Batista Filho e Joquelina Pereira Leite Batista, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte exequente noticiam a entabulação de acordo às fls. 397/398.

Desta forma, verificando a capacidade das partes, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo noticiado fls. 397/398.

Em consequência, com fundamento nos termos do artigo 921, inciso I do 

Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO do feito até a data 

prevista para cumprimento do acordo. conforme pactuado entre as partes, 

devendo os autos aguardar em arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após o decurso do prazo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar sobre o cumprimento do pactuado, sob pena de 

extinção.

Findo o prazo sem manifestação, certifique-se, encaminhando os autos ao 

arquivo, com as baixas e cautelas de estilo.

Custas processuais e honorários advocatícios conforme acordado.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 26 de junho 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.: 31972 Nr: 689-08.2013.811.0034

 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: Ronnei Emenegildo Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transpará Transporte Rodoviário de Cargas 

LTDA - ME, VITÓRIA RÉGIA ÁGUA MINERAL LTDA, Ricardo Wilke
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Camilo de Godoy - 

OAB:13.405-B, Paulo Robson Prati - OAB:13.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRERLI FERREIRA NERY - 

OAB:3564/MT

 Assim, diante do exposto, DETERMINO, seja oficiado ao DETRAN/MT, bem 

como à SEFAZ/MT, para que, efetue a baixa dos débitos fiscais relativos 

ao IPVA, somente do veículo descrito na fls. 552, devendo constar toda 

descrição do veículo, bem como para que se proceda a retirada do 

registro do veículo do seu nome, eis que a própria não é proprietária do 

mesmo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de 

multa, como também de incorrer nas penas previstas no artigo 330 do 

Código Penal Brasileiro. Intimem-se.Cumpra-se 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.: 8113 Nr: 211-10.2007.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gláucia Rege de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-A

 Assim, diante do exposto, DETERMINO, seja oficiado ao DETRAN/MT, bem 

como à SEFAZ/MT, para que, efetue a baixa dos débitos fiscais relativos 

ao IPVA, somente do veículo descrito na fls. 552, devendo constar toda 

descrição do veículo, bem como para que se proceda a retirada do 

registro do veículo do seu nome, eis que a própria não é proprietária do 

mesmo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de 

multa, como também de incorrer nas penas previstas no artigo 330 do 

Código Penal Brasileiro. Intimem-se.Cumpra-se Dom Aquino/MT, 10 de julho 

de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32457 Nr: 1162-91.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Luz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 7266 Nr: 415-88.2006.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATICÍNIOS DOM AQUINO INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pedro Taques Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que no prazo de 5 (cinco) dias juntem nos autos 

certidão atualizada do registro imobiliário, assim como as demais certidões 

previstas no art.1.083 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 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

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-51.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROZINA MARIA DA CONCEICAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000221-51.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 01/08/2018 Hora: 13:15, 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 indeferida, a seguir 

parcialmente transcrita: “(...) Desta forma, ante ao exposto, indefiro, neste 

momento processual, o pedido de concessão da tutela de urgência 

antecipada. Por outro lado, determino a realização de audiência de 

conciliação, a ser designada pela secretaria dos Juizados Especial. Após, 

cite-se o representante da requerida a respeito da presente ação, bem 

como o intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a requerido tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.” 

DOM AQUINO, 11 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-36.2018.8.11.0034

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 CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000222-36.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 01/08/2018 Hora: 13:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais, bem como da Medida Liminar indeferida, a seguir 

parcialmente transcrita: “(...) Desta forma, ante ao exposto, indefiro, neste 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 486 de 569



momento processual, o pedido de concessão da tutela de urgência 

antecipada. Por outro lado, determino a realização de audiência de 

conciliação, a ser designada pela secretaria dos Juizados Especial. Após, 

cite-se o representante da requerida a respeito da presente ação, bem 

como o intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a requerido tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.” 

DOM AQUINO, 11 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-73.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MARQUES LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000226-73.2018.8.11.0034 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: 14:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais, bem como da Medida Liminar indeferida, a seguir 

parcialmente transcrita: “(...) Desta forma, ante ao exposto, INDEFIRO, 

neste momento processual, o pedido de concessão da tutela de urgência 

antecipada. 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 e com as cautelas de estilo. Às 

providências.” DOM AQUINO, 11 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-06.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000224-06.2018.8.11.0034 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: 14:00, 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, bem como da Medida Liminar indeferida, a seguir 

parcialmente transcrita: “(...) Desta forma, ante ao exposto, INDEFIRO, 

neste momento processual, o pedido de concessão da tutela de urgência 

antecipada. 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 e com as cautelas de estilo. Às 

providências.” DOM AQUINO, 11 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-30.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FIDELIS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000009-30.2018.8.11.0034 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: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - MT0006133A, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial 

Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 08/08/2018 Hora: 13:15, devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. DOM AQUINO, 11 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-47.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DOS SANTOS MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000327-47.2017.8.11.0034 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) Advogados do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA - MT0019588A, ALEXANDRE KENDY 

KAWASAKI - MT22445/O-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 08/08/2018 Hora: 13:30, devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 11 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000238-87.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAGANHA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000238-87.2018.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA MAGANHA 

FRANCISCO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Cuida-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais e Pedido de Tutela Provisória, ajuizada por MARIA MAGANHA 

FRANCISCO em face de BANCO BRADESCO S/A, pretendendo declaração 

de inexistência de débito negativado e condenação da requerida à 

indenização por danos morais, requerendo, ainda, a concessão de tutela 

antecipada consistente na retirada de seu nome do SPC/SERASA. 

Compulsando a peça exordial verifico que a requerente atribuiu valor da 
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causa igual ao benefício econômico pretendido. Vislumbra-se que a 

requerente limita-se a dar à causa o valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil 

cento e sessenta reais), em dissonância com o regramento insculpido nos 

arts. 291 e 292, do NCPC. Isto porque, o inciso II do art. 292, do aludido 

Diploma Processual, dispõe que o valor da causa “na ação que tiver por 

objeto a existência, validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico” será o valor do ato, ou o de sua 

parte controvertida. Não bastasse, denota-se que o requerente também 

declina pedido indenizatório, sendo que, sobre o valor da causa, o inciso 

V, do art. 292, do NCPC, dispõe que “nas ações indenizatórias, inclusive 

as fundadas em dano moral, o valor pretendido”. Assim, em havendo 

pedidos cumulativos – rescisão do contrato e indenização por perdas e 

danos – o valor da causa deve corresponder a somatório destes. Neste 

particular, vejamos a jurisprudência, mutatis mutandi: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS 

- VALOR DA CAUSA - IMPUGNAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - 

VALOR DO CONTRATO - ARTIGO 259, V DO CPC - DANOS MORAIS - 

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - SOMATÓRIA DOS VALORES - ARTIGO 259, II 

DO CPC - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. Se o litígio tiver por objeto a 

existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio 

jurídico, o valor da causa será o valor do contrato, nos termos do artigo 

259, V do CPC. Tratando-se de pedidos cumulativos (rescisão contratual 

com devolução das parcelas já pagas e danos morais), o valor da causa 

deve corresponder à somatória desses pleitos”. (TJMT, AI 71062/2010, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/10/2010, Publicado no DJE 05/11/2010). 

E, não é só, extrai-se dos autos que o pedido da autora nada consta 

acerca do valor inserido nos órgãos de proteção ao crédito, e nem juntada 

de documentos referentes ao mencionado valor inscrito. Conforme acima 

delineado, a parte ativa pretende a declaração de inexistência de débitos e 

condenação por danos morais, de maneira que o valor da causa deve 

corresponder à soma dos valores de ambas as pretensões (CPC, art. 292, 

inciso VI). Assim, verificando que ela atribuiu como valor da causa apenas 

a monta equivalente à indenização moral pretendida, o montante 

encontra-se aquém do correto valor da causa. Desta feita, clarividente 

que o valor atribuído à causa precisa ser readequado. Desta maneira, 

intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

atribuindo o valor correto à causa, aquele que corresponde à integralidade 

do benefício econômico pretendido. Após, tonem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 12 de julho de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73565 Nr: 283-33.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): ANDRE FERREIRA DOS SANTOS, Iara Regina 

Floss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a petição de 28/06/2018 protocolado sobre o numero de 

848285 não se refere-se ao recolhimento da guia de diligência para que 

realizado o mandado de penhora, desta forma, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para providenciar o recolhimento da guia 

de pagamento de diligência dos Oficiais de Justiça, nos termos da nova 

regulamentação da Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida 

diretamente no site do TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão 

de Guia de Diligência, apresentando o comprovante de pagamento nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77458 Nr: 924-84.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAO MARTINES BOAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71286 Nr: 675-41.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VASCONCELOS DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos, etc.

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de fls. 45.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71918 Nr: 155-47.2014.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VASCONCELOS FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 Vistos, etc.

Diante do Acórdão julgado e juntado às fls. 380/387, que anulou o Júri 

realizado e tendo em vista que o Ministério Público já se manifestou com 

base no artigo 422 do CPP (fls. 416), e diante da advogada dativa 

anteriormente nomeada não atuar mais nesta Comarca, bem como não ter 

Defensoria Pública nesta Comarca, revogo a nomeação anterior e nomeio 

o Dr. Guilherme Calvo Cavalcante, devidamente inscrito na OAB 

24542/A/MT, para patrocinar os interesses do denunciado, intimando 

pessoalmente para se manifestar nos termos do artigo 422 do Código de 

Processo Penal.

Informo que os Honorários Advocatícios serão fixados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 06/2018/DF

 Excelentíssimo Senhor Diego Hartmann, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Guarantã do Norte, no uso de suas atribuições, na forma 

da Lei, etc.

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a todos os candidatos inscritos e deferidos no 

Processo Seletivo para o credenciamento de Conciliador do Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Guarantã do Norte/MT, mediante 

as condições estabelecidas no Edital n° 05/2018/DF.

Art. 1º - Foi designada para o dia 29 de julho de 2018, às 08h00min (oito 

horas), período da manhã, a realização da prova escrita, junto a Escola 

Municipal Estrelinha do Norte, sito à Avenida Alcides Moreno Capeline, nº 

635, Cidade de Guarantã do Norte/MT.

Art. 2º - A prova será regida conforme Edital n° 05/2018/DF.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

edital, que será publicado na forma da Lei.

Guarantã do Norte/MT, 11 de julho de 2018.
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DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115190 Nr: 2206-10.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANDREZA COLANGELO DALPINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que o autor requer a desistência da ação 

(fls. 21).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111600 Nr: 3808-70.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111599 Nr: 3807-85.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40597 Nr: 2800-05.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedra Leonice de Souza

 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:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114910 Nr: 1999-11.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEODEMAR CARNETTI PALUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos, às fls. 28-30 as partes informam que 

entabularam acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fls. 28-30, 

celebrada nestes autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85912 Nr: 1840-44.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Molas São Jorge LTDA ME, Docimar 

Bolsonello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos, às fls. 74-76 as partes informam que 

entabularam acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fls. 74-76, 

celebrada nestes autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105332 Nr: 318-40.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA CRISTINA DUTRA DE PAULA 

CARVALHO, João Francisco de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos, às fls. 36-39 as partes informam que 

entabularam acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fls. 36-39, 

celebrada nestes autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 24806 Nr: 1638-48.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Paradão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida de Morais Silva, João Antonio 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Teixeira Barbosa Pinto 

- OAB:OAB/PR 35.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a desistência da 

ação (fls. 107).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Custas ao exequente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113745 Nr: 1097-58.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESVANE DE OLIVEIRA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a desistência da 

ação (fls. 24).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99066 Nr: 908-51.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabina Wosniak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira 

Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a desistência da 

ação (fls. 57).

Às fls. 60, a parte requerida manifestou-se nos autos, nada alegando 

acerca do pedido de fls. 57.

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Revogo a tutela de urgência deferida às fls. 34-37.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100849 Nr: 1909-71.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a desistência da 

ação (fls. 79).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Sem custas.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107999 Nr: 1825-36.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Cunha Barbosa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT

 Redesigno audiência de conciliação para o dia 29.08.2018 às 16hrs.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98125 Nr: 333-43.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade Comercial AJJ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

Procurador Geral do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Maurilio Lopes - 

OAB:145802/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a declaração 

de nulidade do Decreto Estadual n. 2.628/01.

A tutela de urgência foi deferida, em termos, às folhas 296/298, 

autorizando a parte autora a continuar a exploração da área até posterior 

deliberação.

O Estado de Mato Grosso foi devidamente citado e apresentou 

contestação.

Contestação impugnada.

Vieram-me conclusos para sentença.

Em que pese tratar-se de matéria eminentemente de direito, o que 

autorizaria o julgamento antecipado da lide, observo que há aparente 

litispendência em relação à ação 0001322-40.2011.8.11.0082, a qual se 

encontra pendente de trânsito em julgado.

Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, determino a intimação das 

partes para se manifestarem expressamente acerca da litispendência.

Concedo o prazo de 5 (cinco) dias.

Sendo a matéria de fundo direito difuso, vistas ao Ministério Público para 

parecer em 10 (dez) dias e voltem-me conclusos para decisão/sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 3806-03.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnei Carlos Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Augusto Giraldi 

Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Intimação do Advogado do denunciado o Dr. MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO OAB/MT 13563 para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92743 Nr: 1103-70.2015.811.0087

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Concedo as partes o prazo de 20 dias para apresentação de alegações 

finais escritas. Após, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90746 Nr: 2846-52.2014.811.0087

 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: JOCIANE RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar a cerca do laudo pericial, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105765 Nr: 594-71.2017.811.0087

 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 de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Jose Junqueira Vilela Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Maurilio Lopes - 

OAB:145802/SP

 Diante da potencial possibilidade de acordo entre as partes, SUSPENDO 

integralmente os efeitos da liminar concedida às folhas 232/237, assim 

como o trâmite desta e das ações 2518-69.2007.811.0087 e 

593-86.2017.811.0087.

Designo audiência de conciliação, para conclusão do acordo englobando 

ambas as Ações Civis Públicas, para o dia 03.09.2018, às 13h30min, 

saindo a parte requerida devidamente intimada.

 Concedo ao causídico o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de 

instrumento de mandato do correu da Ação Civil Pública n. 

593-86.2017.811.0087.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96533 Nr: 3182-22.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael da Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Intimação do Advogado da parte denunciada Dr. FÁBIO HENRIQUE ALVES 

OAB/MT 11064-B, para apresentar os memoriais finais, no prazo de 

05(cinco) dias, conforme despacho/decisão de fls. 122.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96533 Nr: 3182-22.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael da Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Expeça-se carta precatória para oitiva da vítima Aline, no endereço 

declinado na certidão do meirinho.

Indefiro o pedido de apresentação de imagens do átrio do fórum. A uma, o 

sistema de monitoramento interno do fórum não se presta a verificar 

eventual quebra da incomunicabilidade entre testemunhas. Ao depois, não 

há nenhum indício relevante ao deslinde do feito que possa ser levantado 

através das referidas imagens. Querendo, poderá o autor representar à 

autoridade policial pela instauração de procedimento investigatório para o 

fim de apuração de eventual delito de falso testemunho, não havendo se 

falar em diligências, neste processo, para o fim pretendido pela defesa.

Quanto à liberação da carteira nacional de habilitação do acusado, 

depositada junto à secretaria do juízo, tendo transcorrido o prazo de 

suspensão determinado às folhas 62, razão não há para sua mantença 

junto ao fórum, motivo pelo qual determino sua imediata entrega ao 

acusado.

No mais, defiro o pedido de medidas protetivas aviado pelo Ministério 

Público para o fim de proibir o acusado de manter qualquer tipo de contato 

com a vítima e seus familiares. Intime-se a vítima, bem como o prazo de 10 
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(dez) dias para diligências.

Defiro a audiência em continuação, a qual desde já designo para o dia 

20.06.2017, às 18h20min para oitiva das testemunhas Ricardo Ferreira 

Cabral e Felipe Queiroz Torres e interrogatório do acusado, expeçam-se 

as intimações.

Sai o acusado intimado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96533 Nr: 3182-22.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael da Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Vistos.

Não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo audiência 

de instrução para o dia 20 de abril de 2017, às 13h00min, por ausência de 

vaga anterior na pauta.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela Acusação e 

pela Defesa, bem como interrogado o acusado.

Intime-se o acusado, o Defensor, o Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42347 Nr: 800-78.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT, Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, é que JULGO 

PROCEDENTE o pedido principal constante na petição inicial, por 

consequência EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I do NCPC, para isso:1) CONFIRMO a tutela 

antecipada concedida liminarmente às fls. 41/42, para TORNAR 

DEFINITIVA a DETERMINAÇÃO para que o Município de Guiratinga – MT e o 

Estado Mato Grosso providencie o procedimento cirúrgico de 

Videoartroscopia, bem como tratamento fisioterápico posterior e tudo mais 

que se fizer necessário para preservar e amenizar o sofrimento da 

paciente PATRÍCIA DOS SANTOS VASCONCELOS, conforme pretendido 

na petição inicial e recomendado pelos Laudos Médicos. 2) NOTIFIQUE-SE 

o MINISTÉRIO PÚBLICO, para que tenha ciência da presente sentença.3) 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, pelo 

fato do valor líquido não ser SUPERIOR a 100 (cem) salários mínimos 

vigentes, DEIXO de realizar a remessa do presente feito ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) para o REEXAME NECESSÁRIO 

da presente lide, conforme preceitua o art. 496 do Novo CPC Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 02/07/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37527 Nr: 850-41.2015.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Clarindo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 37527

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.199/200, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37169 Nr: 688-46.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Lima Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 37169

Vistos etc.

Intime-se o INSS quanto ao pleito de fls.110/137, a fim de se pronunciar no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 do NCPC), sob pena de anuência.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54418 Nr: 100-34.2018.811.0036

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Machado Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacílio Silvério Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isso posto, INDEFIRO os pedidos liminares de tutela de urgência 

pleiteados pelo autor na petição inicial.1) Contudo, REVOGO a decisão de 

fl. 69 e CONCEDO ao autor os benefícios da Justiça Gratuita.2) Dando 

prosseguimento ao feito, 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 

comparecer no ato.3) 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.4) Por fim, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público.5) No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.Int imem-se e cumpra-se.  Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 11/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 
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Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51624 Nr: 2715-31.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzani Da Costa Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 51624

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por EUZANI DA COSTA MOURA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando 

ser trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia familiar, 

fazendo jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.40/48.

Impugnação às fls.59, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/08/18, às 

14h00min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31594 Nr: 187-63.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lacy de Jesus Carvalho, Lacy Jesus Carvalho - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cervejaria Petropolis do Centro Oeste Ltda., 

Indústria Comercio & Distribuição Praia Mar Ltda., JM Indústria Comércio e 

Logistica Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIMA VASCONCELOS DE 

FIGUEIREDO FELIPE - OAB:7918, Rodrigo Neves de Souza - OAB:

 Autos n° 187-63.2013.811.0036 (31594)

Ação de Responsabilidade Civil

Decisão.

Vistos etc.

Com o objetivo das partes produzirem provas para comprovar tanto as 

questões de mérito como as preliminares arguidas, DESIGNO AUDIÊNCIA 

de instrução e julgamento para o dia 13/09/2018, às 15:00hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestarem os seus depoimentos, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53960 Nr: 3614-29.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia dos Santos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37266 Nr: 729-13.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 2º Serviço Notarial, Registral e de 

Protestos e Títulos de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os autos são eletrônicos e que os autores 

interpuseram a ação por meio eletrônico e as intimações meramente de 

impulsionamento poderão ser realizadas pelo Diário da Justiça Eletrônico 

em se tratando de Fazendas, no caso Fazenda Publica Municipal com 

cadastro de seu procurador atualizado pelo proprio. Intimo o exequente 

atravéz de seu procurador para que promova nos autos o recolhimento da 

condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir a determinação de ref. 67 dos 

autos, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de prejuizo na realização do 

ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58025 Nr: 1548-42.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco César Brzezinski Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir o r. 

despacho de ref. 04, bem como indicar o depositario do bem, no prazo de 

cinco (05) dias, sob pena de prejuizo na realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51856 Nr: 2793-25.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara Ribeiro dos Santos, Leiliene Alves 
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Grande, Maiara Zago da Silva, Marcia Aguiar Araújo, Marina Aguiar 

Araujo, Robson Oliveira Maia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Douglas Cristiano Alves Lopes 

- OAB:15.616-MT, Levi Moróz - OAB:6.402-A/MT, Roberto Gonçalves 

Ferreira - OAB:20.438, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:20438/O

 Intimar o advogado Dr. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, OAB/MT nº 

15.615, constituido pela acusada LEILIENE ALVES GRANDE para que 

ofereça a defesa prévia da cliente no prazo legal de dez (10) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15309 Nr: 51-71.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Luiz Viola, Aparecida Castro Viola, 

Jacy Machado Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804, 

Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Francisco Cesar Brzezinski Filho - OAB:15.105/O - 

MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B

 Autos n° 51-71.2010.811.0036 (15309)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIME-SE a 

parte exequente, por meio de seus advogados constituídos, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE em relação à petição da parte 

executada de fls. 241/243 e documentos de fls. 244/255, requerendo o 

que entender necessário, sob pena de preclusão de direitos.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13539 Nr: 991-07.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Viola Ltda, José Luiz Viola, 

Antônio Luiz Viola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o exequente através de seu advogado para que tome 

conhecimento da proposta de honorários do perito nomeado constante as 

fls, 139, e no prazo de cinco (05) dias, manifeste sobre a proposta ou 

deposite o valor em juizo para dar inicio aos trabalhos periciais, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do despacho de 

fls, 135/136, item 5).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 642 Nr: 30-52.1997.811.0036

 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: Município de Tesouro-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Kellen Marcia Nunis de Castro Segatto - 

OAB:14267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:5.681-MT

 Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de ressarcimento de recurso, proposta pelo MUNICÍPIO DE 

TESOURO/MT, em face do LEANDRO ALVES FEITOSA, ex-prefeito de 

Tesouro/MT, em consequência extingo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Para 

isso:1) CONDENO o Requerido LEANDRO ALVES FEITOSA, a pagar o 

MUNICÍPIO DE TESOURO/MT, a título de ressarcimento ao erário público 

municipal, a importância equivalente a R$53.245,50 (cinquenta e três mil, 

duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), devidamente 

atualizado, a partir da data da citação, pela incidência de correção 

monetária pelo IGP-M (FGV), acrescido de juros moratórios no percentual 

de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelece o art. 406 do Código 

Civil , artigo que determina que os juros legais correspondem aos 

indicados no § 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional.2) 

CONDENO, ainda, o requerido, em virtude da sucumbência, ao pagamento 

das custas finais e despesas processuais e dos honorários advocatícios 

à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação 

devidamente atualizado, uma vez que houve o exaurimento do trâmite 

processual de natureza complexa, contudo não foi produzida provas que 

exigissem do advogado trabalhos mais árduos, conforme estabelece o art. 

85, §2º do Novo CPC.3) CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido:4) INTIME-SE a parte REQUERIDA, no prazo de 48h (quarenta e 

oito horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em 

dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.Após, nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 10/07/2018. 

Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10842 Nr: 108-94.2007.811.0036

 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: Ermínio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damir Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Julio Júnior - 

OAB:10956/MT, ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONÇA - 

OAB:7130/MT, Waldemar Nestor de Araujo Filho - OAB:8.053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 Autos nº 108-94.2007.811.0036 (10842)

Ação de Reintegração de Posse

Decisão.

Vistos etc.

1) Em análise a certidão de fls. 350vº da Sra. Oficiala de Justiça 

AUTORIZO o reforço policial, no cumprimento da sentença que julgou 

procedente a reintegração da posse do autor, cabendo ao executor da 

Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta 

natureza, evitando-se tanto quanto possível, o conflito ou a contenda 

física com a parte requerida.

2) OFICIE-SE ao Comando Local da Policia Militar ou a quem faça às vezes, 

para providenciar, quando possível, o deslocamento de policiais na 

ocasião do cumprimento do mandado de reintegração da posse como já 

determinado.

3) Por fim, DETERMINO, ainda, que a parte Autora providencie e 

disponibilize a logística e os braçais necessários à remoção de que exista 

na área a ser reintegrada.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-57.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES DIVINA LIMA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: 8010114-72.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MOREIRA CARDOSO (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: 8010316-49.2017.8.11.0036

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-79.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DA CRUZ FEITOSA (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: 8010111-20.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PIRES 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: 8010047-10.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EURENICE CANDIDA JANUARIA (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: 8010093-96.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO LEANDRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

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: 8010095-66.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PEROBA DE JESUS (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: 1000029-15.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:
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MARLON ANDERSON DA COSTA (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)

 

Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que a reclamada depositou o 

valor constante do acordo. Sendo assim, INTIMO Vossa Senhoria para no 

prazo de 05 (cinco) dias informar os dados bancários para que seja 

transferido o valor depositado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-36.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR JOSE 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: 8010092-14.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RAMOS MACEDO E SILVA (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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12548 Nr: 38-43.2008.811.0036

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Luiz de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Ferreira Maia Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Autos n° 38-43.2008.811.0036 (12548)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do exequente juntado às fls. 254/256.

 1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito calculado, sob pena de aplicação de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e, 

também, do honorário do advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC) ou APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 

914 e seguintes do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente 

feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85232 Nr: 1805-18.2017.811.0096

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES ROSSANI DE ARAUJO, RONALDO 

COAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:83933, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355, SIMONI REZENDE DE 

PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:9143

 Autos n° 1805-18.2017.811.0096 (Código 85232)

Requerente: Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A

Requerido: Alcides Rossani de Araujo e Ronaldo Coan.

Vistos.

A parte autora reiterou o pedido de liminar em audiência consignando 

naquela assentada os fundamentos do petitório (ref. 50), qual seja, a 

juntada, em tese, das matrículas dos imóveis rurais em que se pretende a 

constituição da servidão de passagem.

Ainda em audiência, o requerido Alcides Rossani de Araujo afirmou que o 

imóvel encontra-se em discussão, bem como que não possui matrícula.

 Pois bem.

 No entendimento deste juízo, s.m.j., nenhum fato novo justifica a reanálise 

do pedido liminar para imissão na posse das terras.

Observando os documentos acostados no petitório de ref. 50, verifica-se 

tratar-se de imóvel rural, situado neste município, denominado “Chácara 

Sonho Meu”. As matrículas não demonstram com clareza ser a mesma 

área da indicada na planta e memorial descritivo de ref. 01 – fls. 03, bem 

como a informação trazida pelo próprio requerido em audiência de que a 

área não possui matrícula.

Outrossim, conforme restou assentado no v. acórdão proferido no 

recurso de agravo de instrumento pela Quarta Turma de Direito Privado do 

E.TJMT, em que combatia decisão anterior de indeferimento da liminar, a 

parte autora juntou Certidão Negativa de Bens Imóveis em nome dos 

requeridos, o que gera incertezas quanto a real titularidade do imóvel e, 

consequentemente, a legitimidade dos mesmos.

Assim sendo, diante desta lacuna existente, INDEFIRO a liminar de imissão 

provisória na posse dos imóveis aludidos na inicial.

Dê-se vistas as partes para se manifestarem quanto ao petitório de ref. 
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Por fim, considerando o impasse havido entre os proprietários da área 

servienda, determino que a parte autora regularize o polo passivo da 

ação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 10 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76562 Nr: 964-91.2015.811.0096

 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: LOURDES DA TRINDADE VAZ ZAGANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FRAGA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

da carta precatória de ref. 33, com diligência infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77638 Nr: 133-09.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA MADALENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU-BMG, BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A, Leandro Gonzales - OAB:224244

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e Art. 1209, ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar, o advogado da 

Parte Autora, via DJE, para no prazo legal, se manifestar quanto à 

correspondência (ref. 54) devolvida à esta Secretaria de Vara, pela 

Empresa de Correios e Telegrafos - ECT, com a informação "Mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87378 Nr: 30-31.2018.811.0096

 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: BERNARDINO VARZEA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

da contestação apresentada, nos termos do despacho de ref.10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87781 Nr: 283-19.2018.811.0096

 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: Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

da contestação apresentada, nos termos da decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87859 Nr: 327-38.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA JESUS DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865, SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - 

OAB:24920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e Art. 1209, ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Advogado da 

Parte Autora, via dJE, para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação quanto à Contestação e documetnos apresentados, nos 

termos da decisão de ref. 27.( 2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89452 Nr: 1271-40.2018.811.0096

 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: RAIMUNDO DORTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

da contestação apresentada, nos termos da decisão de ref.04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73830 Nr: 1210-24.2014.811.0096

 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: CDLFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDC, LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O, Gessica Lorca Strapazzon - OAB:20249/O

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

da carta precatória devolvida à ref. 104, com diligência infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47953 Nr: 80-67.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 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, o advogado da 

Exequente, via DJE, para no prazo de 10(dez)dias, se manifestar acerca 

da impugnação apresentada, conforme determinado às fls. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82337 Nr: 601-36.2017.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

da contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73041 Nr: 704-48.2014.811.0096

 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: JUSCÉLIA MARIA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ/MT, 

impulsiono este autos com a finalidade de intimar, via DJE, o advogado da 

Parte Autora, para no prazo de 10 (dez) dias, promover oque de direito, 

nos termos da sentença de ref. 55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72715 Nr: 489-72.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAM ANDERSON BAUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, Fernando Mascarello - OAB:Oab/MT 11726, 

Xênia M. Artmann Guerra - OAB:OAB/MT 13697

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) do Acusado, via DJE, acerca da 

Audiência designada nos autos da Carta Precatória distribuída sob 

nº2781-21.2018.811.0086 - Código Nº117993, na Terceira Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT, para o dia 26/11/2018, às 15:30 horas, para 

a oitiva da Testemunha NAIJARA DALASTRA, conforme informação 

juntada à ref. 154.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 57752 Nr: 1449-02.2018.811.0027

 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: BREMESSI EQUIPAMENTOS AQUATICOS EIRELLI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DO ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR APARECIDO PITARO - 

OAB:320401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, uma vez não atendido o que dispõe o artigo 6º, § 3º, da Lei 

12.016/09, uma vez não identificada a autoridade que tenha praticado o 

ato ou dado ordem para tal, não constando do auto de apreensão a 

identificação do responsável direto pelo ato atacado, indefiro o pedido 

inicial e Julgo Extinto o writ of mandamus com amparo no artigo 485, I e VI, 

ambos do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. vx

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 38104 Nr: 699-05.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO VITORIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): instituto nacional do seguro social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32015 Nr: 836-92.2013.811.0047

 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: Irani Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989, VERA 

LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de 

novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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Jauru/MT, 05 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30939 Nr: 789-55.2012.811.0047

 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: MEFdO, LFdO, Maria Joselene Fernandes de Oliveira

 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:

 Vistos.

Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS indeferiu o 

pedido de PENSÃO POR MORTE postulado administrativamente pelos 

autores (fls. 121), reputa-se que restou caracterizado o interesse de agir 

ante a resistência da pretensão deduzida, pelo que, determino o 

restabelecimento do curso regular do feito, com a reabertura da instrução 

judicial, conforme determinado pelo RE 631.240/MG.

Dessa forma, INTIME-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, inc. II).

Após, à parte autora para impugnação em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 02 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30377 Nr: 195-41.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderson dos Santos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença movida por 

WANDERSON DOS SANTOS GUIMARÃES em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s/precatório, cujos valores foram devidamente 

transferidos/levantados pelo patrono da parte autora.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do adimplemento do crédito executado, conforme noticiado às fls. 

199/200, DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos 

do CPC.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 02 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32876 Nr: 208-69.2014.811.0047

 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: Edith Maucio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Por ora, INDEFIRO o pedido de aplicação de multa ao Instituto Nacional do 

Seguro Social, haja vista que ainda não houve sua intimação acerca de 

decisão proferida nos autos, logo, não há se falar em descumprimento a 

ensejar a aplicação da astreintes.

Assim, INTIME-SE a Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por 

remessa dos autos à procuradoria competente, nos termos do art. 183, § 

1º, do CPC, para, ficar ciente da decisão de fls. 136.

 Preclusa a referida decisão, INTIME-SE a exequente, para promover o 

regular andamento do feito, requerendo o que direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 02 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32521 Nr: 1400-71.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Monteiro da Silva Martins

 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:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 131/132, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV), DEFIRO o requerimento para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora.

A teor do art. 448, §3º, da CNGC, determino que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão.

 Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, 

tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30677 Nr: 504-62.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 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 o réu intimado, através de seu(s) patrono(s), a fim de que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente seus memoriais.

Jauru, 11 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 31559 Nr: 334-56.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expedita Ferreira de Lima

 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:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 207/208, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV), DEFIRO o requerimento para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora.

A teor do art. 448, §3º, da CNGC, determino que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão.

 Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, 

tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33235 Nr: 547-28.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jader Washington Gouveia

 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:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 158/159, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV), DEFIRO o requerimento para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora.

A teor do art. 448, §3º, da CNGC, determino que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão.

 Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, 

tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32633 Nr: 1515-92.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elidia Aparecida de Toledo Loureda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 142/143, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV), DEFIRO o requerimento para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora.

A teor do art. 448, §3º, da CNGC, determino que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão.

 Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, 

tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49119 Nr: 1482-29.2018.811.0047

 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: Dorivaldo Rufino Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 A teor do art. 721 c/c 178 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, 11 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33149 Nr: 464-12.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Rita de Jesus

 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:

 Vistos.A parte autora EVA RITA DE JESUS apresentou pedido de 

cumprimento de sentença, executando o acordo que foi homologado na 2ª 

Instância, contudo, apresentou valores e data-base de atualização dos 

cálculos diversos daqueles em que foram transigidos.Com efeito, 

depreende-se do termo de acordo de fls. 77/78, que a parte autora 

concordou em receber a quantia de R$ 33.140,88 (trinta e três mil e cento 

e quarenta reais e oitenta e oito centavos) referente aos atrasados 

devidos à parte autora, bem como a quantia de R$ 1.526,72 (um mil 

quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) a titulo de 

honorários sucumbenciais, lançando-se como data-base dos cálculos o 

dia 05/12/2016.Verifica-se, todavia, que nos cálculos apresentados pelo 

exequente às fls. 100/101, foi utilizada a data da citação (14/05/2014) 

como data-base, estando, pois, em desacordo com o que foi 

pactuado.Saliente-se, que a sentença homologatória transitou em julgado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 500 de 569



consoante certificado às fls. 94.Assim, em respeito ao instituto da coisa 

julgada e ao princípio da inalterabilidade da sentença, os quais buscam 

primordialmente a segurança jurídica das decisões e sentenças judiciais, 

acolho a manifestação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de 

fls. 105-vº, por conseguinte, determino a EXPEDIÇÃO das requisições de 

pequeno valor - RPV - ao Tribunal Regional Federal da 1º Região, 

observando-se a planilha de cálculos de fls. 78, bem como as diretrizes 

dispostas Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

que instituiu o sistema eletrônico de requisições de pagamento – 

e-PrecWeb como meio oficial e exclusivo para emissão de ofícios 

requisitórios (precatórios e RPVs) de quantia certa a que for condenada a 

Fazenda Pública. Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida 

em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e 

outra em nome do patrono, referente aos honorários sucumbenciais. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13799 Nr: 809-17.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HSdS, ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O requerido foi citado por edital (fls. 30/31).Diante da inexistência de 

bens passiveis de penhora, o presente feito foi remetido ao arquivo 

provisório por sucessivas vezes, até que o exequente manifestou-se por 

sua extinção (fls. 64).É o relatório. Fundamento e decido.Compulsando os 

autos, verifica-se que a exequente informou que não tem mais interesse 

no prosseguimento do feito.Com efeito, reza a norma transcrita no art. 775 

do CPC que: “Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a 

execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na 

desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a 

impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões 

processuais, pagando o exequente as custas processuais e os 

honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da 

concordância do impugnante ou do embargante. No caso, vê-se que a 

presente execução ainda não foi embargada, de modo que a desistência 

requerida pela parte exequente pode se dar independentemente da 

anuência do executado, o que se justifica em razão da incidência do 

princípio da livre disponibilidade da execução. Diante desse quadro, 

havendo manifestação expressa de desistência da ação, a sua 

homologação é medida que se impõe, até porque, o executado não foi 

encontrado para ser citado pessoalmente, e a parte exequente atingiu a 

maioridade no curso da ação. Ademais, não há indicação de bem passível 

de penhora.Isso posto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação de execução, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, CPC), por conseguinte, 

EXTINGO o processo sem resolução do mérito.Sem custas ou honorários, 

vez que o exequente é beneficiário da justiça gratuita.Dispensada a 

intervenção do Ministério Público, dada a maioridade do Exequente. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32102 Nr: 936-47.2013.811.0047

 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: Cícero José Mayer Carlotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pratica Construtora Eireli - ME, Nathália Ferreira 

Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Silva Souto - OAB:MT 

14.019, Rafael Silva Souto - OAB:MT 14.018, Suzana Pereira Leite 

Morais - OAB:MT 12.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, deixo de analisar o referido pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica e INDEFIRO o requerimento de quebra de sigilo 

bancário. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento da 

execução.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru, 10 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33751 Nr: 995-98.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Tomé Ferreira, Michelle Fernanda Fortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEBELO ESCAVAÇÕES 

TERRAPLENAGEM LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA TOMÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT: 17179, Michelle Fernandes Fortes - OAB:OAB/MT 

10.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 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 a frustração da penhora online, seja a parte exequente 

intimada, através de seu advogado, via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento, consoante decisão (ref. 63).

Jauru, 11 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11918 Nr: 217-07.2009.811.0047

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Carlos Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865/MT

 Vistos

Defiro o requerimento ministerial de fls. 381, para tanto determino:

- OFICIE-SE à SEJUDH para que informe se o reeducando MARCOS 

CARLOS BATISTA encontra-se preso em algum estabelecimento prisional 

desta federação;

 -INCLUA-SE o mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de 

Prisões - BNMP 2.0;

-EXPEÇA-SE carta precatória para cumprimento de mandado de prisão às 

Comarcas de São José dos Quatro Marcos e Rondonópolis/MT, 

instruindo-as com os documentos necessários.

Com a juntada dos ofícios e cumprimento das missivas, ABRA-SE vista ao 

Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 10 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33123 Nr: 439-96.2014.811.0047

 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: Sebastiana Lourenço

 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:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.
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Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de 

novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 10 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13209 Nr: 213-33.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M TOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de S. M. TOGO e SILVIA MARIZA 

TOGO, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente informou o pagamento/cancelamento do 

crédito exequente, manifestando-se pela extinção e arquivamento da 

execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento/cancelamento do crédito pela parte 

executada, conforme se extrai dos informes acostados aos autos, outra 

medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 924, 

inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento, observando-se, 

todavia, as regras do Provimento nº 68/2018-CNJ.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Arbitro honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para 

patrocinar a defesa dos réus revéis citados por edital Dra. MAYRLA 

THANDRA MARTINS, inscrita na OAB/MT nº 19.699/O, em 1.0 URH, em 

obediência aos critérios estabelecidos no §2º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil, devendo a Secretaria expedir a respectiva certidão.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 02 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47548 Nr: 588-53.2018.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Cassimiro dos Santos, Iracema Emilia 

dos Santos, Jeremias Otoniel dos Santos, Kellinton Rafael de Souza, 

Welison Antonio de Araújo, JOSIELSON ELIEL DOS SANTOS, Nair 

Azevedo de Moura, Patrosino da Silva de Oliveira, JAUBA DE OLIVEIRA 

AGUIAR, Adalto de Moraes, Wilson Walter Vieira Ramos, Claudemir 

Gaspar, Manoel Carlos Vieira Martins, Arlindo Portilho Sobrinho, Valdemir 

Correa Sampaio, Valdenir Bezerra de Souza, Carlos Roberto do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O, MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - OAB:3498/A, 

UEMERSON ALVES FERREIRA - OAB:14866

 Vistos

Analisando detidamente os autos, verifica-se que foram cumpridas as 

diligências a que se prestava o presente incidente, tendo arregimentado 

as provas que servirá para eventual oferecimento da ação penal, além do 

que, os representados foram colocados imediatamente em liberdade, 

consoante decisão de fls. 793/798.

Diante do exposto, ARQUIVE-SE o presente incidente, com as 

comunicações e baixas necessárias, haja vista que foi entregue a 

prestação jurisdicional.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 10 de julho de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41771 Nr: 325-18.2018.811.0048

 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: PETROLINA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLÉA SOMMER - 

OAB:20007/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento ao(à) autor(a) do 

benefício previdenciário de pensão por morte, no valor de um salário 

mínimo por mês, inclusive 13º salário, devido a partir da data do óbito, 

conforme disciplina o artigo 74, inciso II, da Lei nº. 8.213/91. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da parte autora.(...). 

Tendo em vista que a parte requerida foi devidamente intimada para 

comparecer à presente oralidade e não compareceu, este feito não 

deverá ser remetido para a autarquia ré para ciência da sentença, 

devendo aguardar em cartório eventual recurso.3.5. Após o trânsito em 

julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo.3.6. 

P.R.I. Cumpra-se.3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do segurado: 

Petrolina Gonçalves da Silva; b) benefício concedido: pensão por morte; c) 

renda mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - 

salário mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 30/11/2013 (data do 

óbito); 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.: 3115 Nr: 253-22.2004.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA MADALENA GOMES 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VIGOLO, NELSON JOSÉ VIGOLO, 

AURORA BRAMBILA DELAI, ALCY FRANCISCO DE SOUZA, ESPOLIO DE 

GERALDO JOSE DELAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, OSNI NARCISO - OAB:56064/SP, RICARDO ALEXANDRE 
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VIANA - OAB:114387, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3.533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 8380, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3.533-A/MT

 Vistos, etc.

1. Diante da inércia das partes em requerer o que entenderem de direito, 

os presentes autos devem ser arquivados.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20932 Nr: 1030-60.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - (OI-BRASIL TELECOM)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA PINHEIRO - OAB:10.946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica Vasconcelos dos 

Anjos - OAB:13237-B

 Vistos, etc.

1. Uma vez que já houve a retirada da certidão de crédito requerida, os 

presentes autos devem ser arquivados.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34926 Nr: 669-33.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ALFREDO NUNES, VALDEMI LUCIO 

FERRÃO, ELION FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959, IVAN COSTA DOS REIS. - OAB:12728, LEA TORQUATO DE 

ALMEIDA. - OAB:12753/MT

 Impulsiono os autos a fim de proceder a INTIMAÇÃO do Advogado dos 

Réus do inteiro teor do despacho a seguir transcrito: "Vistos. 1. 

Primeiramente, defiro o pleito ormulado pelo Promotor de Justiça neste ato, 

motivo pelo qual determino a aplicação de multa de 1 (um) salário mínimo 

ao Advogado do réu Valdemi Lúcio Ferrão, Dr(a). Gustavo Farias Saber, 

inscrito(a) na OAB/MT sob o nº. 15.959. Intime-se o causídico para que 

efetue o pagamento da multa imposta, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. 

Ademais, redesigno a audiência instrutória para o dia 24/07/2018, às 14 h 

(horário oficial de Cuiabá – MT). 3. Oficie-se ao Comandante da Polícia 

Militar solicitando a apresentação dos militares ao ato supradesignado. 4. 

Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8534 Nr: 852-19.2008.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT, DENER 

ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de CÍCERA BARBOSA, 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 CÍCERA BARBOSA, 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 CÍCERA BARBOSA, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fl. 161 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.: 20958 Nr: 1062-65.2011.811.0048

 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): GILSON MAXIMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA SANTOS - 

OAB:MG-82651, ALBERT DO CARMO AMORIM - OAB:72847/MG, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A, ROSÃNGELA DA ROSA 

CORRÊA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Busca e Apreensão, com as partes já qualificadas nos 

autos.

A parte autora deixou escoar o prazo sem a promoção da diligência que 

lhe competia, embora devidamente intimada, abandonado a causa.

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no art. 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 o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11132 Nr: 781-46.2010.811.0048

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, IVONE DE CAMPOS 

MELLO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FIGUEIRÓ DE MIRANDA 

- OAB:OAB/MT 16890 -B, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925

 Vistos, etc.

1. Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36178 Nr: 1228-87.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO JOSÉ GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Uma vez que fora juntado o Laudo Pericial pelo(a) Sr(a). Perito(a) 

Judicial, determino que seja realizada a solicitação de pagamento dos 

honorários periciais anteriormente fixados.

2. Diante da juntado do referido laudo, intimem-se as partes, através de 

seus procuradores, para que manifestem acerca do laudo, podendo 

inclusive requerer maiores esclarecimentos, no prazo 5 (cinco) dias.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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.: 23270 Nr: 1330-51.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELLE MARTINS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 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 GRACILENE MARTINS SILVA, 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 GRACILENE MARTINS SILVA, 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 GRACILENE MARTINS SILVA, 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.: 23497 Nr: 1522-81.2013.811.0048

 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: ROSILENE SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 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 MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de ROSILENE SANTOS SILVA, 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 ROSILENE SANTOS SILVA, 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 ROSILENE SANTOS SILVA, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fl. 138 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 Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9893 Nr: 949-82.2009.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO SANTOS ALENCAR, JOSÉ BATISTA 

DA ROCHA, LEONARDO DA SILVA TABET GOMES, JOSÉ MARTINS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo 

parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na 

denúncia, para o fim:a) absolver o acusado José Martins Rodrigues, acima 

qualificado, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do CP.b) 

condenar o réu Eraldo Santos Alencar, já qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do artigo 180, caput, do CP, as quais, após a aplicação 

do critério trifásico, fixo, em definitivo, em 01 (um) ano de reclusão, a ser 

cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento 10 (dez) dias-multa, 

à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na 

época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato, com 

direito a (...)se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23263 Nr: 1323-59.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MOREIRA DOS SANTOS TABOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720
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 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 CLEONICE MOREIRA DOS SANTOS TABOZA, 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 CLEONICE MOREIRA DOS SANTOS TABOZA, 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 CLEONICE MOREIRA DOS SANTOS 

TABOZA, conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, 

desde já, o cálculo apresentado às fl. 137 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.: 23262 Nr: 1322-74.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 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:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de CREUZA RODRIGUES DE LIMA, 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 CREUZA RODRIGUES DE LIMA, 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 CREUZA RODRIGUES DE LIMA, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fl. 128 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.: 34967 Nr: 701-38.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, na AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, para conceder os benefícios da aposentadoria por invalidez 

à parte autora, LUIZ CARLOS FERNANDES, indicada e qualificada na 

petição inicial, nos termos do artigo 44, da Lei nº. 8.213/91, no valor de 01 

(um) salário mínimo mensal, bem como o abono anual previsto no artigo 40, 

da mesma lei, a partir de 11/08/2016, 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 Código de Processo Civil/2015. Por estarem presentes os 

requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme 

demonstrado, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, eis que se trata de verba de caráter alimentício, urgente por 

natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela antecipada veiculado pela parte 

autora, para o fim de determinar a implantação do benefício na folha de 

pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

pagamento de multa diária correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais), a 

ser revertida em prol da parte autora.(...). Tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 1.000 (um mil) salários mínimos, não se aplica 

ao caso o reexame necessário da sentença, conforme o artigo 496, § 3º, 

do Código de Processo Civil/2015.3.5. Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se.3.6. P.R.I. Cumpra-se.3.7. 

Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): LUIZ CARLOS 

FERNANDES; 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: 23/01/2017 (data do 

indeferimento do pedido 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23238 Nr: 1298-46.2013.811.0048

 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 APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 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: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de MARIA APARECIDA ALVES, 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 - 
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MT em face de MARIA APARECIDA ALVES, 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 APARECIDA ALVES, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fl. 122 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.: 22954 Nr: 1016-08.2013.811.0048

 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: GEYS DAYANNY ALVES COSTA

 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:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de embargos de declaração propostos por GEYS DAYANNY 

ALVES COSTA, já qualificados, em face da decisão proferida, aduzindo, 

em síntese, que a referida decisão possui contradição, uma vez que 

condenou a parte autora em custas e despesas processuais, sendo que a 

mesma é beneficiária da gratuidade da justiça.

2. É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

 No mérito, tenho que merecem acolhimento.

É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador.

 No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a contradição 

alegada. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa 

decisão, neste aspecto.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos para alterar a redação do iten “3.2” da 

referida decisão, o qual passará a ter a seguinte redação:

“3.2. Sem custas e honorários eis que beneficiária da gratuidade da 

justiça.”

Considerando não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de 

condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.

Publique -se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22196 Nr: 218-47.2013.811.0048

 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: RILVAIR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Regional Federal, com os cumprimentos deste Juízo.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40529 Nr: 2288-40.2017.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS RIBEIRO - OAB:MT/16.495B, KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - OAB:MT22.797-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA movida pela parte 

autora acima qualificada em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, 

também qualificada nos autos.

A parte autora deixou escoar o prazo sem a promoção da diligência que 

lhe competia, embora devidamente intimada, abandonado a causa.

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no art. 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 o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 11 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8140 Nr: 449-50.2008.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI DE ARAÚJO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE REGINA SILVA COIMBRA, MARCOS 

ROBERTO SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO - 

OAB:8858, GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - 

OAB:13586/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT, 

ROBSON PAZETTO JUNIOR - OAB:OAB/ 19641/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE COSTA MORILHAS - 

OAB:OAB/MS 10919, VANESSA TELEXEIRA LEMES CARDOSO - 

OAB:11.503

 3. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 593, do Código de Processo Civil e 

Sumula 375 do STJ, indefiro, o pedido de fls. 129/133, conforme 

fundamentação supra, determinando que o exeqüente nomeie bens do 

executado passíveis de penhora.4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.”3.2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21194 Nr: 263-85.2012.811.0048

 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): SEBASTIÃO ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 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 
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emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de Avaliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8400 Nr: 718-89.2008.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCI DE ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO ROSA - 

OAB:OAB/MS - 7401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985/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 abrir vistas a parte 

Requerida, a requerer o que entender de direito, tendo em vista o pedido 

de desarquivamento de 119

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39245 Nr: 2660-44.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ODÉLIO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO LUIZ APPOLARI, GILSON PEREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6707

 Vistos.

1. Defiro o pedido contido no petitório de Ref: 39. 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 nova data de audiência de conciliação para o dia 15/08/2018, às 

13h30min. (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com 

atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, 

proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

3. Intime-se o requerido GILSON PEREIRA DE SOUZA a fim de comparecer 

à audiência, acompanhado de seu(ua) Advogado(a).

 4. Intime-se a parte autora e o requerido MARCIO LUIZ APPOLARI por 

meio de seu(ua) advogado(a).

 5. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

6. 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.: 34926 Nr: 669-33.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ALFREDO NUNES, VALDEMI LUCIO 

FERRÃO, ELION FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959, IVAN COSTA DOS REIS. - OAB:12728, LEA TORQUATO DE 

ALMEIDA. - OAB:12753/MT

 Vistos.

1. Primeiramente, defiro o pleito formulado pelo Promotor de Justiça neste 

ato, motivo pelo qual determino a aplicação de multa de 1 (um) salário 

mínimo ao Advogado do réu Valdemi Lúcio Ferrão, Dr(a). Gustavo Farias 

Saber, inscrito(a) na OAB/MT sob o nº. 15.959. Intime-se o causídico para 

que efetue o pagamento da multa imposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Ademais, redesigno a audiência instrutória para o dia 24/07/2018, às 14 

h (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Oficie-se ao Comandante da Polícia Militar solicitando a apresentação 

dos militares ao ato supradesignado.

4. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41715 Nr: 302-72.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PAULO YOKOMIZO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos ma fim de INTIMAR a parte 

autora a se manifestar no prazo de 10, (DEZ) sobre a certidão do Oficial 

de Justiça de Ref. 17.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36565 Nr: 1407-21.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, JAIME DIAS PEREIRA 

FILHO, JAIVO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A

 Vistos.

1. Diante do petitório acostado na Ref:20 intime-se a parte exequente para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 12 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10880 Nr: 527-73.2010.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX RODRIGO BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, ELBER RIBEIRO COUTINHO - OAB:MT-15020-B, GIULIO 

ALVARENGA REALE - OAB:15484-A, GREFF RYCCELLY REINOSO DA 

SILVA - OAB:13932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A, SIDNEI DAL MORO - OAB:8607/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-69.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVELTI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 
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(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - MT0021129A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 07/08/2018 Hora: 14:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-95.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

V A DA COSTA - ESTOFADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RR CLASSIFICADOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - MT0015310A-O, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 07/08/2018 Hora: 14:20 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-65.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216/O-O, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 07/08/2018 Hora: 14:40 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-50.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216/O-O, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 07/08/2018 Hora: 15:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-24.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - MT0012853A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 07/08/2018 Hora: 15:20 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-09.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - MT0012853A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 07/08/2018 Hora: 15:40 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-91.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - MT0012853A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 07/08/2018 Hora: 16:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-61.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 07/08/2018 Hora: 16:20 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-46.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MAIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, , para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 30/08/2018 Hora: 13:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-31.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 30/08/2018 Hora: 13:20 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-16.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 30/08/2018 Hora: 13:40 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-98.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JACEIR GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 30/08/2018 Hora: 14:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-83.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 30/08/2018 Hora: 14:20 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-68.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 30/08/2018 Hora: 14:40 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 
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à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 34962 Nr: 1901-77.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DO PRADO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Jadeir Cangussu Nogueira para 

proceder a devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da 

adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46377 Nr: 166-04.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ APARECIDO DA COSTA, Cpf: 

32893272134, Rg: 410.082, Filiação: Domingos Ferreira da Costa e de 

Deonata Balbina dos Santos, data de nascimento: 17/02/1964, 

brasileiro(a), natural de Centenário do Sul-PR, casado(a), cabeleireiro. 

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$ 481,24 (Quatrocentos e oitenta e um reais e 

vinte e quatro centavos), no prazo de 30, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de SOB PENA DE ENCAMINHAR AO 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO - DCA/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, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 09 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60694 Nr: 660-58.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO 

MADEIRAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELIO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO 

MADEIRAS - EPP, CNPJ: 03866337000174, Inscrição Estadual: 

13.194.613-7. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/07/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de HELIO 

DELLA VEDOVA DE ARAÚJO MADEIRAS - EPP, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N° 20127429, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7429/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/06/2012

 - Valor Total: R$ 693.474,80 - Valor Atualizado: R$ 693.474,83 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Instada a se manifestar sobre a certidão de 

p. 20, a parte exequente pugnou pela citação editalícia da parte 

executada.Assim, CITE-SE por edital, com prazo de trinta (30) dias, que 

deverá ser publicado uma só vez no órgão oficial, OBSERVANDO-SE os 

termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.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, 09 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.: 76609 Nr: 1292-74.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIANO AGUERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que ocorreu erro material quanto a designação de 

data da perícia, a data correta é 27 de julho de 2018(sexta-feira), às 14:00 

horas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47188 Nr: 970-69.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BEZERRA DA SILVA 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): REGINALDO BEZERRA DA SILVA 

MADEIRAS, CNPJ: 02372790000161. 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: 09/06/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

REGINALDO BEZERRA DA SILVA MADEIRAS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N° 2009870, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 870/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2009

 - Valor Total: R$ 355.612,30 - Valor Atualizado: R$ 355.612,33 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Instada a se manifestar sobre a certidão de 

p. 31, a parte exequente pugnou pela citação editalícia da parte 

executada.Assim, CITE-SE por edital, com prazo de trinta (30) dias, que 

deverá ser publicado uma só vez no órgão oficial, OBSERVANDO-SE os 

termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.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, 09 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46712 Nr: 496-98.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ VELOSO MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ LUIZ VELOSO MADEIRAS, CNPJ: 

02792518000130. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/03/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

- IBAMA em face de JOSÉ LUIZ VELOSO MADEIRAS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N° 64776, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 64776/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/11/2004

 - Valor Total: R$ 2.269,68 - Valor Atualizado: R$ 2.269,68 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Instada a se manifestar, a parte exequente 

pugnou pela citação editalícia da parte executada.Assim, CITE-SE por 

edital, com prazo de trinta (30) dias, que deverá ser publicado uma só vez 

no órgão oficial, OBSERVANDO-SE os termos do artigo 8º, inciso IV, da 

Lei de Execução Fiscal.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, 11 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 25904 Nr: 854-68.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TAPAJOS LTDA - ME, IDIVAR 

BOTTEGA, ODENIR BOTTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIREIRA TAPAJOS LTDA - ME, CNPJ: 

70491014000130, atualmente em local incerto e não sabido IDIVAR 

BOTTEGA, Cpf: 78935504904, brasileiro(a), comerciante e atualmente em 

local incerto e não sabido ODENIR BOTTEGA, Cpf: 83523456134, 

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: 24/11/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MADEIREIRA TAPAJOS LTDA - ME, IDIVAR BOTTEGAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 000911/03, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 911/2003.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/09/2003

 - Valor Total: R$ 1.441,01 - Valor Atualizado: R$ 1.441,01 - 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, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 09 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-87.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA MIGUEL DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINILSON SANTOS MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

8010036-87.2016.8.11.0109 REQUERENTE: ROMILDA MIGUEL DOS ANJOS 

REQUERIDO: FRANCINILSON SANTOS MARQUES Vistos, etc. Cite-se e 

Intime-se o requerido para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de processo Civil. Após, 

vista a parte autora para apresentar impugnação. Decorrido o prazo 

acima, certifique-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Marcelândia/MT, 12 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-16.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JOATA PROTASIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE BARBOSA DE OLIVEIRA LIRA OAB - PR0067437A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

8010043-16.2015.8.11.0109 REQUERENTE: JOATA PROTASIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO Autos nº: 8010043-16.2015.8.11.0109 

Vistos etc. INTIME-SE a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se quanto à contestação apresentada (doc. 6807508 - Pág.1 e 

seguintes). Certifique-se o decurso de prazo, após, venham-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Marcelândia-MT, 12 de 

julho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57000 Nr: 729-79.2015.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 729-79.2015.811.0111 (Código 57000)

Classe – Assunto: Execução

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor do aviso de recebimento incluso, intime-se a parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 07 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35121 Nr: 2434-88.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12.605-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2434-88.2010.811.0111 (Código 35121)

Classe – Assunto: Execução Título Extrajudicial

Exequente: Itaciara Motors Ltda

Executado: Ademir Sanches

Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado na petição de f.122, e 

mantenho incólume a decisão que indeferiu o pedido, consignando, ainda, 

que a parte exequente sequer promoveu a solicitação de informações 

acerca dos contratos perante as instituições financeiras indicadas.

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-73.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PINHEIRO FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE, DR. RALFF HOFFMANN, 

OAB/MT N.º 13.128-B, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

PARA O DIA 26/09/2018 ÀS 13:30 HORAS, DEVENDO COMPARECER 

JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-08.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA EGEWARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

RAMAL COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA RECLAMANTE, DRA. MELISSA SARZI 

SARTORI AZEVEDO, OAB/MT N.º 7.914, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 08/08/2018, ÀS 13:30 HORAS, DEVENDO 

COMPARECER JUNTAMENTE COM A RECLAMANTE NA REFERIDA 

AUDIÊNCIA.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 48977 Nr: 599-41.2015.811.0030

 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: Rejane Celestina de Aguiar Ataides

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, Secretária de 

Estado de Saúde de Mato Grosso, Luzia G.P Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para intimar o patrono da parte requerente a impulsionar o presente feito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62842 Nr: 929-67.2017.811.0030

 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: Silvana Ferreira Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Nobres - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para intimar o patrono da parte requerente para impulsionar o processo, 

nos moldes do determinado na Ref. 33, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68883 Nr: 369-91.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Basílio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO BARBOSA 

NETO - OAB:6846

 DECISÃO Vistos etc.Trata-se de pedidos formulados em sede de 

audiência, pela defesa de Geraldo Basílio de Souza, já qualificado nos 

autos. Pleiteou oralmente a defesa, pela cautelar de busca e apreensão do 

celular da vítima L. C. da S. B. S., para que fosse enviado à politec para 

averiguação de eventual comportamento de alguém que supostamente 

teria aliado a vítima, principalmente pelos e-mails que ela recebe, e a nas 

redes sociais ativas, requereu a oitiva do diretor da escola da vítima, 

sustentando que segundo informações, ela chegava na escola em horário 

atrasado e chegava em casa após o horário, e por fim, requereu o acesso 

ao processo de guarda que tramita em segredo de justiça, para 

verificação de existência de provas para a defesa. O Ministério Público 

manifestou pelo indeferimento do pedido (ref.90). É o relatório. Decido.I – 

DA BUSCA E APREENSÃOUrge ressaltar que dos autos se extrai haver 

indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante 

do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos dos 

policiais militares, da vitima, e exame de corpo de delito, bem como na 

fundamentação da conversão da prisão em preventiva e no indeferimento 

da revogação da prisão preventiva.Nesse sentido, haja vista a análise da 

prova material e dos testemunhos colhidos, não vislumbro motivo 

essencial nem utilidade para quebra de sigilo telefônico requerida.No mais, 

embora a defesa afirme que a medida seria imprescindível, vejo que 

trata-se, na verdade, de uma tentativa no mínimo criticável de imputar à 

vítima qualquer responsabilidade sobre os fatos, notadamente a partir de 

seu suposto comportamento sexual, o que, à evidência, é inadmissível em 

se tratando de crime contra a dignidade sexual. II – DOS DEMAIS 

PEDIDOSNão vislumbro nos argumentos da defesa, razão ou motivo 

relevante que se façam necessários ao deferimento dos pleitos. Portanto, 

verifico a falta de necessidade de diligências probatórias requeridas, e 

nos termos do parágrafo único do art. 370, do CPC, indefiro os pedidos 

pleiteados pela defesa em sede de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16130 Nr: 839-74.2008.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior- 

Procurador de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Processo nº. 839-74.2008. 811.0030

Cód. 16130

DECISÃO

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal.

O executado foi citado, à fl. 23

Pedido de RENAJUD à fl. 101

É o relatório. Decido.

 Defiro o pleito de fl. 101, de modo que quando for oportunizada a 

exequente manifestação a respeito da penhora abaixo, essa tenha 

acesso aos dados solicitados.

 I – DO RENAJUD

1. Defiro o pleito de consulta ao RENAJUD. Em sendo encontrado bens, 

realize-se restrição de circulação e transferência.

2. Realizada a restrição do veículo, encaminhem os autos ao Oficial de 

Justiça para que esse realize a avaliação do bem. Em sendo necessário 

expeça-se carta precatória para que o juízo do local em que o veículo se 

encontra determine a avaliação do bem.

 2.1. Com a avaliação, proceda com a penhora através do sistema 

RENAJUD.

 2.2. Efetivada a penhora, intime-se o executado, para ofertar, se quiser a 

competente defesa, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, intime-se a 

exequente para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias.

 2.3. Não sendo encontrados bens, intime-se a exequente para que essa 

indique bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Destaco que em caso de inércia da Fazenda Pública, cumpra-se o item 

abaixo.

II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS

1. Determino o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, desde já, determino o 

arquivamento dos autos.

3. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos de arquivamento, 

encaminhem-se os autos conclusos.

 4. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

5. O Prazo estabelecido no item 2 desta decisão inicia-se da data do novo 

pleito de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 16130 Nr: 839-74.2008.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior- 

Procurador de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 DESPACHO

Vistos etc.

Considerando a lotação deste Magistrado para jurisdicionar junto à 

Segunda Vara da Comarca de Juína/MT-Segunda Entrância, nos termos do 

Ato n° 192/2015-CMag, devolvo os autos à Secretaria da Vara a fim de 

renovar a conclusão ao Magistrado que me sucederá.

Cumpra-se.

Nobres/MT, 12 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45658 Nr: 1421-64.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Andrade da Silva Ribeiro - Me, Simone 

Andrade da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para intimar a parte exequente do teor da certidão de Ref. 52, bem como 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69113 Nr: 452-10.2018.811.0030

 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: Moacyr Battaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Langer, Luiz de Menezes Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:6565/O

 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 legal, impugnar a 
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contestação apresentada na Ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68109 Nr: 14-81.2018.811.0030

 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: M2 Comércio e Distribuidora de Peças LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Del Canale Vizentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordania Barcelo da Silva - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação da parte requerente informando novo 

endereço para citação/intimação da parte requerida (Ref. 20) e 

considerando que esta parte não é beneficiária da gratuidade da justiça, 

nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

recolhimento das custas referente à expedição da carta precatória (art. 

389 CNGC).

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8791 Nr: 169-96.2009.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edio Rosalvo da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:7532

 .Destarte, defiro o pedido de fls. 126/128, para determinar que seja 

oficiado à Presidência do TJMT informando que os débitos executados no 

presente feito já foram liquidados, devendo para tanto encaminhar os 

documentos de fls. 111/113v e 116, bem como solicitando o desbloqueio 

dos valores bloqueados nas contas de titularidade do executado Município 

de Nortelândia/MT.Após, proceda-se ao levantamento dos valores 

penhorados às fls. 96/97v, conforme já determinado na sentença 

prolatada nos autos.Int ime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nortelândia/MT, 11 de 

julho de 2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9788 Nr: 232-87.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 INTIMo s partes, através dos seus advogados, para audiência de 

Instrução e Julgamento, designado para o dia 25/10 de 2018, às 

14hh10min. E para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15(quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifesando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, (CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10074 Nr: 517-80.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicencia Gonçalves Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642, GISELIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que esta magistrada foi convocada para participar do III 

Encontro dos Juízes Coordenadores e Gestores dos CEJUSC's TJMT que 

será realizado na comarca de Cuiabá/MT no dia 12/07/2018, mostra-se 

necessária a adequação da pauta, motivo este pelo qual redesigno a 

audiência designada nestes autos para o dia 25/10/2018 às 14h50min.

2. Expeçam-se as intimações/requisições necessárias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 5597 Nr: 94-96.2005.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Cesar e Silva, Jocelio Pereira dos 

Santos, Edivaldo de Sá Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Dr. ELIAS BERNARDO SOUZA para proceder com a 

devolução dos autos o qual encontra-se em carga desde 27.06.2018, no 

prazo de 48(quarenta e oito)horas, sob pena de busca e apreenção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38774 Nr: 41-95.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ericka de Oliveira Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Gomes de Oliveira 

- OAB:MT/17.614

 3. Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, 

promovo a recuperanda ERICKA DE OLIVEIRA DANTAS ao regime 

semiaberto, fixando, as seguintes condições:(a) Não alterar endereço sem 

prévia autorização judicial;(b) Não frequentar bares, casa de jogos ou 

apostas, boates, prostíbulos e similares;(c) Não portar armas nem 

qualquer instrumento ou objeto capaz de ofender a capacidade e a 

integridade de outrem; (d) Comparecimento mensal em juízo, para informar 

e justificar suas atividades, inclusive, de que mora no mesmo local;(e) 

Manter boa conduta social;(f) Recolhimento domiciliar noturno, devendo 

retornar a sua residência às 20h00min, podendo sair às 06 horas para 

trabalhar. Aos finais de semana recolher-se às 14h no sábado, podendo 

sair na segunda-feira às 06h00min.4. Assim, determino que seja expedido 

Alvará de Soltura, sendo que no ato do cumprimento deverá o Sr. Oficial 

de Justiça:- Advertir a reeducanda das condições acima especificadas, 

para cumprimento do regime semiaberto, tomando por termo seu 

compromisso;- Pegar informações acerca do endereço que a reeducanda 

irá residir.Ciência ao MP.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Nortelândia/MT, 11 de julho de 2018.Marina Carlos FrançaJuíza 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35265 Nr: 539-65.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Monteiro Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:851

 3. Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, 

promovo a recuperanda SILVANA MONTEIRO GUIMARÃES ao regime 

semiaberto, fixando, as seguintes condições:(a) Não alterar endereço sem 

prévia autorização judicial;(b) Não frequentar bares, casa de jogos ou 

apostas, boates, prostíbulos e similares;(c) Não portar armas nem 

qualquer instrumento ou objeto capaz de ofender a capacidade e a 

integridade de outrem; (d) Comparecimento mensal em juízo, para informar 
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e justificar suas atividades, inclusive, de que mora no mesmo local;(e) 

Manter boa conduta social;(f) Recolhimento domiciliar noturno, devendo 

retornar a sua residência às 20h00min, podendo sair às 06 horas para 

trabalhar. Aos finais de semana recolher-se às 14h no sábado, podendo 

sair na segunda-feira às 06h00min.4. Assim, determino que seja expedido 

Alvará de Soltura, sendo que no ato do cumprimento deverá o Sr. Oficial 

de Justiça:- Advertir a reeducanda das condições acima especificadas, 

para cumprimento do regime semiaberto, tomando por termo seu 

compromisso;- Pegar informações acerca do endereço que a reeducanda 

irá residir.Ciência ao MP.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Nortelândia/MT, 11 de julho de 2018.Marina Carlos FrançaJuíza 

de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35944 Nr: 430-44.2010.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUCI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:10.629/MT

 Vistos.

 Devolvo os autos à Secretaria Judicial sem despacho/decisão ante a 

solicitação do(a) Advogado(a) Dr(a) Geilson Pereira de Carvalho, OAB/MT 

24625/O, para fazer carga do processo.

 Efetuada a devolução dos autos, remetam-se novamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35188 Nr: 523-41.2009.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. DA SILVA - ME, JOSÉ NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.148-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:OAB/MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o resultado negativo da hasta pública realizada no dia 23 

de março de 2018, devolva-se a presente missiva com as homenagens, 

cautelas e baixas de estilo.

Às providências.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69728 Nr: 379-20.2016.811.0091

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Nossol

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(autora), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 542,86 (quinhentos e quarenta e 

dois reias e oitenta e seis centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos 

termos da r. sentença de fls. 22 e cálculo de fl. 25. O valor deverá ser 

preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 408,54 de Custas Judiciais e R$ 134,32 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34270 Nr: 322-17.2007.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josaf Castro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSAF CASTRO DE LIMA, Cpf: 

84828156100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc.1.Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL DA FAZENDA 

MUNICIPAL ajuizado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE 

em desfavor de JOSAF CASTRO DE LIMA, visando o recebimento de 

crédito referente a dívida ativa por inadimplência de IPTU. 2.Com a inicial 

vieram documentos comprobatórios da dívida ativa devidamente 

inscrita.3.A Exeqüente pleiteou a extinção da execução fiscal nos moldes 

do artigo 26, da LEF.4.É o relatório, decido.5.Primeiramente não cabe na 

hipótese a aplicação do disposto nas letras do artigo 26, da LEF. Isto se 

deve pelo fato de que não houve cancelamento da inscrição da dívida 

ativa, mas sim efetivo pagamento do débito fiscal lançado e inscrito em 

dívida ativa.6.Por óbvio, houve reconhecimento do pedido por parte do 

Executado, pois sua inadimplência deu causa a todo o procedimento 

administrat ivo e judic ia l ,  a inda que não tenha s ido 

citado.7.Conseqüentemente, a condenação do Executado em honorários 

advocatícios é medida que se impõe face ao princípio da sucumbência e 

princípio da causalidade.8.Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO face ao pagamento e conseqüente reconhecimento do pedido 

por parte do Executado. Faço o julgamento com resolução do mérito, nos 

termos do que se encontra estabelecido nas letras do artigo 269, inciso I 

c/c artigo 794, inciso I, ambos do CPC. Por conseqüência condeno o 

Executado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 500, 00 nos termos do que determina o 

parágrafo 4.°, do artigo 20, do CPC.9.Após o trânsito em julgado, se nada 

for requerido e arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição.Publique-se, intime-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, Janice Schroeder, 

digitei.

Nova Monte Verde, 27 de março de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65633 Nr: 1473-71.2014.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Ferreira de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretário de Saude 

do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Beatriz Corrêa da 

Costa - OAB:0

 IMPULSIONO os autos para intimação do autor para que informe, no prazo 

de 10 dias, se o requerido cumpriu a sentença, devendo requerer o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65708 Nr: 1518-75.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilse Antonichen Amaral

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO

Tendo em vista o trânsito em Julgado da sentença condenatória, 

impulsiono os autos para intimação da parte Requerente para, no prazo, 

de 30 dias, requerer o que direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63434 Nr: 1405-58.2013.811.0091

 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: João Maria do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUIS VERISSIMO - 

OAB:14357

 Intimação do advogado do Requerido acerca do despacho de fl. 63: 

"Vistos em correição.Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, 

ajuizada por João Maria do Prado em face de Alex Garcia da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos.Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação à fl. 44/52 suscitando preliminar de inépcia da 

inicial.Pois bem.Sobre a inépcia da inicial, dispõe o art. 330, do Código de 

Processo Civil, e, analisando os autos ficou evidenciado que a petição 

inicial preenche os requisitos ali dispostos, quais sejam, pedido e a causa 

de pedir, os fatos que foram narrados de forma lógica, o pedido é 

possível, não havendo incompatibilidade de interesses, logo deve ser 

afastado esta preliminar.Com efeito, presentes os pressupostos de 

admissibilidade do válido julgamento do mérito (condições da ação - 

legitimidade ad causam e interesse processual - e pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), declaro 

o feito saneado.Fixo como ponto controvertido: a posse do imóvel 

demandado e o esbulho possessório.Desta forma, intimem-se as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

dias, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.Caso as 

partes solicitem a produção de prova testemunhal, determino que o rol de 

testemunhas seja apresentado quando do seu requerimento.Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos, para apreciação dos pedidos.Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 6 de março 

de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37368 Nr: 483-56.2009.811.0091

 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: Banco Itauleasing S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angla Paula Rossi Tramontin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT-10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não há nos autos nenhum comprovante de que a sentena de 

fls. 42/45 tenha sido publicada.

Anto o exposto, procedo a intimação da Requerida, revel: " S E N T E N Ç 

A Vistos e examinados.Banco Itauleasing S.A promove a presente Ação 

de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar em desfavor de Angla 

Paula Rossi Tramontin, afirmando, em síntese, ser proprietário do veículo 

que descreve na petição inicial, que foi arrendado a ré mediante 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. Porém, em virtude da 

ausência de pagamento das parcelas, busca ser Reintegrado na Posse, 

inclusive liminarmente. Juntou documentos (fls. 16/20).Deferida a Liminar, 

o veículo foi apreendido (fls. 30/31). Mesmo devidamente citada (fls. 29), a 

ré não apresentou resposta, motivo porque os autos retornaram-me 

conclusos. (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial, confirmando a decisão liminar, para reintegrar a parte 

autora definitivamente na POSSE do veículo marca FIAT, modelo PUNTO 

ELX 1.4, ano/modelo 2008/2008, Chassi nº 9BD11812181050553. Via de 

conseqüência, Condeno a ré ao pagamento das Perdas e Danos sofridos, 

no montante de R$1.172,55 (mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e 

cinco centavos) acrescidos de juros de 1% ao mês e com incidência de 

correção monetária pelo INPC, ambos a partir desta sentença. Determino, 

ainda, a devolução a ré do Valor Residual Garantido (VRG) por ela 

antecipado, devendo incidir sobre o valor juros de 1% ao mês, a contar 

desta sentença e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo 

pagamento da parcela, a qual poderá ser compensada com o crédito da 

autora.Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, sendo estes arbitrados em R$ 1.000,00 (Mil 

Reais), levando em conta o tempo de tramitação do feito e o grau de 

complexidade da ação, que não exigiu dilação probatória (art. 20, § 4º, do 

CPC).(...)Nova Monte Verde/MT, 26 de Fevereiro de 2013.Laura Dorilêo 

Cândido

Juíza Substituta"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72134 Nr: 53-26.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Agostinho França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maruzan Alves de Macedo - 

OAB:MG 41.134, Ramon Ribeiro de Macedo - OAB:MG126.084

 Código 72120 – Autos n. 41-12.2017.811.0091.

 Código 72131 – Autos n. 50-71.2017.811.0091.

 Código 72134 – Autos n. 53-26.2017.811.0091.

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com o trânsito em julgado do acórdão, 

EXPEÇA-SE guia de execução definitiva, autuando-a em seguida e 

dando-se vista ao Ministério Público para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias.

Tratando-se de réu preso, encaminhe-se carta precatória ao juízo da 

execução da pena, onde encontra-se preso o reeducando para início do 

cumprimento da pena. Certificando a existência de outras condenações 

para efetuação do cálculo de unificação das penas.

Ademais, determino a inclusão do mandado de prisão com as alterações 

presentes na nova guia de execução definitiva no sistema BNMP 1.0 e 2.0.

Dê-se ciência a defesa do réu.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

De Paranaíta para Nova Monte Verde/MT, 11 de julho de 2018.

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72131 Nr: 50-71.2017.811.0091
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Agostinho França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARUZAM ALVES DE 

MACEDO - OAB:41134 , Ramon Ribeiro de Macedo - OAB:MG126.084

 Código 72120 – Autos n. 41-12.2017.811.0091.

 Código 72131 – Autos n. 50-71.2017.811.0091.

 Código 72134 – Autos n. 53-26.2017.811.0091.

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com o trânsito em julgado do acórdão, 

EXPEÇA-SE guia de execução definitiva, autuando-a em seguida e 

dando-se vista ao Ministério Público para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias.

Tratando-se de réu preso, encaminhe-se carta precatória ao juízo da 

execução da pena, onde encontra-se preso o reeducando para início do 

cumprimento da pena. Certificando a existência de outras condenações 

para efetuação do cálculo de unificação das penas.

Ademais, determino a inclusão do mandado de prisão com as alterações 

presentes na nova guia de execução definitiva no sistema BNMP 1.0 e 2.0.

Dê-se ciência a defesa do réu.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

De Paranaíta para Nova Monte Verde/MT, 11 de julho de 2018.

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72120 Nr: 41-12.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Agostinho França, Marcos Paulo 

Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARUZAM ALVES DE 

MACEDO - OAB:41134 , Ramon Ribeiro de Macedo - OAB:MG126.084

 Código 72120 – Autos n. 41-12.2017.811.0091.

 Código 72131 – Autos n. 50-71.2017.811.0091.

 Código 72134 – Autos n. 53-26.2017.811.0091.

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com o trânsito em julgado do acórdão, 

EXPEÇA-SE guia de execução definitiva, autuando-a em seguida e 

dando-se vista ao Ministério Público para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias.

Tratando-se de réu preso, encaminhe-se carta precatória ao juízo da 

execução da pena, onde encontra-se preso o reeducando para início do 

cumprimento da pena. Certificando a existência de outras condenações 

para efetuação do cálculo de unificação das penas.

Ademais, determino a inclusão do mandado de prisão com as alterações 

presentes na nova guia de execução definitiva no sistema BNMP 1.0 e 2.0.

Dê-se ciência a defesa do réu.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

De Paranaíta para Nova Monte Verde/MT, 11 de julho de 2018.

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.12/2018/DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR - torna público o Gabarito Definitivo da 

prova realizada no dia 01 de julho de 2018, em conformidade com o Edital 

n.º 08/2018/DF, de 17 de maio de 2018, disponibilizado no Diário de Justiça

eletrônico nº10261, de 22 de maio de 2018.

* O Edital n° .12/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N.13/2018/DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR - torna público o Resultado Final da prova 

realizada no dia 01 de julho de 2018, em conformidade com o Edital n.º 

08/2018/DF, de 17 de maio de 2018, disponibilizado no Diário de Justiça 

eletrônico nº10261, de 22 de maio de 2018.

* O Edital n° 13/2018/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): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65286 Nr: 1861-18.2017.811.0107

 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: JOK, JDOK, JDOK, MDFDOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRLL, TC-SDLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA MICHELON - 

OAB:14437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos.

Havendo necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO o ato 

aprazado para o dia 10/08/2018, às 13:30 horas, permanecendo 

inalterados os demais comandos lançados anteriormente.

Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62878 Nr: 821-98.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADEMILSO BADALOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LODEA, ELSON LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66593 Nr: 190-23.2018.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEIA CONCEIÇÃO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, PROCEDA NOVO 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME 

GUIA A SER RETIRADA NO PORTAL ELETRÔNICO DO TJMT, PARA NOVO 

CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33923 Nr: 28-72.2011.811.0107

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: AMANTEIA AMANDA MARQUES SOLIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã-MT, 

secretária de educação do municipio de nova ubiratã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT, LARA GALGANI DE 

MELO VON DENTZ - OAB:OAB/SC 10.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, via DJE, para 

manifestação, no prazo de 10 dias, tendo em vista o documento juntado 

pelo impetrado às fls. 293/294.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33571 Nr: 44-26.2011.811.0107

 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: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA JÚNIOR, 

Claudio Bianchini, José Carlos Bianchini, Jaudenes Vanzella, SANDRA 

MARIA LOCATELLI DE OLIVEIRA BIANCHINI, Henrique da Costa Neto, 

REGINA MARIA VICENTINI BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE 

DO RIO FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação do advogado da 

parte REQUERENTE para que no prazo de 05 dias, forneça o endereço da 

testemunha LAURINDO COCH, BEM COMO para que efetue o pagamento 

do preparo da Carta Precatória a ser expedida para Comarca de 

SORRISO/MT, com finalidade de INTIMAÇÃO das testemunhas para serem 

ouvidas pelo juízo deprecado. O pagamento deverá ser efetuado através 

de Guia de Pagamento a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de 

Guias Online", na opção "Primeira Instância Fórum/Comarcas - Carta 

Precatória".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33571 Nr: 44-26.2011.811.0107

 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: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA JÚNIOR, 

Claudio Bianchini, José Carlos Bianchini, Jaudenes Vanzella, SANDRA 

MARIA LOCATELLI DE OLIVEIRA BIANCHINI, Henrique da Costa Neto, 

REGINA MARIA VICENTINI BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE 

DO RIO FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Nos termos da legislação vigente procedo a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

DA PARTE REQUERIDA, para efetuar o pagamento do preparo das Cartas 

Precatórias a ser expedida para Comarca de SORRISO - MT, com 

finalidade de INTIMAÇÃO das Partes REQUERENTES E PARA INTIMAÇÃO 

DA TESTEMUNHA IZABEL na Comarca de JACIARA - MT. Os pagamentos 

das cartas precatórias deverão ser efetuados através de Guia de 

Pagamento a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias 

Online", na opção "Primeira Instância Fórum/Comarcas - Carta Precatória".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32154 Nr: 153-11.2009.811.0107

 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): MARCOS ALBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA GONÇALVES 

LIGABO DUARTE - OAB:OAB/MT 3852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Ferreira Garcia - 

OAB:7142-B/MT, Francieli Aparecida de Mello - OAB:18497 MT, 

MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129/B

 Nos termo s da legislação vigente, intimo a parte executada, através de 

seu Procurador, via DJE, para querendo, oferecer embargos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 14396 Nr: 98-07.2002.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDRO SETTER, MARIA DE FÁTIMA SETTER 

FRANCISCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69094 Nr: 1305-79.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADAR AGRO AEREA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - 

OAB:12234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 2, intime-se a autora, por 

intermédio de seu patrono via DJE, para que efetue o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

devolução da missiva.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60719 Nr: 1671-89.2016.811.0107

 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): FLÁVIO FERREIRA TEIXEIRA, SABINO 

MAGGIONI, HILÁRIO BOSING - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Ferreira Garcia - 

OAB:7142-B/MT, FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - OAB:22175/O, 

Francieli Aparecida de Mello - OAB:18497 MT, MARCOS ROMERIO 

CARLOS SOBRINHO - OAB: 6.129-B, MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6.129-B

 Vistos.

Considerando o postulado pela parte requerida na ref. 104, pugnando em 

síntese pela suspensão do feito até o final da ação penal n. 

1878-54.2017.811.0107, oportunize manifestação ao MPE, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Sem prejuízo, tendo em vista que o feito aguarda realização de audiência, 

determino a suspensão do ato solene, até ulterior deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52268 Nr: 263-34.2014.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada de ref. 31, intime-se a parte requerente via DJE, 

para manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68308 Nr: 985-29.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DA SILVA, DAVID REGENSBURG 

FILHO, NELI REGENSBURGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente via DJE, para acostar aos autos o título 

executivo extrajudicial original, mencionado na ref. 7, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51659 Nr: 967-81.2013.811.0107

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ELOVI EDVINO LUTZ, ILONI HEDI LUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4112-2

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BIGOLIN - 

OAB:13328-A/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68886 Nr: 1216-56.2018.811.0107

 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: EFR, ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Havendo necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO o ato 

aprazado para o dia 03/08/2018, às 14:00 horas, permanecendo 

inalterados os demais comandos lançados anteriormente.

Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63341 Nr: 994-25.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA VITAFARMA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de SUSPENSÃO constante na ref. 20, por 90 (noventa) 

dias, a partir da data de seu requerimento (26.06.18).

Findo o prazo, deverá a parte exequente se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63747 Nr: 1185-70.2017.811.0107

 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: MARIA ABADIA JUSTINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a qualidade da parte autora, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12.09.2018, às 14h.

Consigno que, deverão as partes depositarem o rol em cartório, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo.

Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, se houve 

necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e parágrafos do 

Novo Código de Processo Civil.

Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus patronos, 

intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do mandado 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Cumpridas todas as determinações acima, venham os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55429 Nr: 623-32.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR HIRCH, ADRIANE HIRCH, ADAIR SPETH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atendimento ao art. 10, inciso I, da Lei 13.340/16, DEFIRO o pedido de 

SUSPENSÃO (ref. 16), até o dia 27/12/2018, a partir da data de seu 

requerimento.

Durante o prazo da suspensão, este processo deverá ser excluído do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas 

o conjunto de feitos que estejam a demandar providência judicial imediata.

Findo o prazo, deverá a parte requerente se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.
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Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59710 Nr: 1156-54.2016.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JAIR LEOTERIO DA LUZ, Newton Acunha 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B Z INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA., SIBILA VANDRESSEN BUSSATTO, WILLY OTTO JORDAN, Antonio 

Marconato, José Loreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora via DJE, para que realize o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça (ref. 30), bem como junte aos autos os 

documentos requeridos na ref. 31, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Intime-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-86.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DA LUZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE NOVA UBIRATÃ CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

intimo a parte exequente para manifestar acerca do informado pela 

executada, no prazo de 15 dias. Nova Ubiratã - MT, 12 de julho de 2018. 

MATIAS FRANCISCO TORRES

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-83.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

F. CARLOS MOTA & M. MOTA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 

MULTISETORIAL (REQUERIDO)

METALURGICA GIRASSOL EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Preliminarmente à análise do pedido de tutela de urgência, 

determino que a parte autora comprove, no prazo de 05 dias, a condição 

de microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno 

porte, conforme disposto no artigo 8°, § 1°, inciso II da Lei 9099/95. 

Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-25.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ALMEIDA OAB - 040.035.631-74 (REPRESENTANTE)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Trata-se de Ação de Ressarcimento de Valores Pagos c/c 

indenização por Danos Morais promovido por J.C.A.O, neste ato 

representado por sua genitora ANA PAULA DE ALMEIDA em face de 

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, todos qualificados nos autos. Com efeito, dispõe o artigo 8º, § 1º, 

da Lei 9.099/95, que somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial Cível: (a) as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; (b) as empresas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte, na forma da LC 123/2006; (c) as pessoas 

jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse 

público (OSCIP), nos termos da Lei 9.790/1999; (d) as sociedades de 

crédito ao microempreendedor, na forma da Lei 10.194/2001. Pois bem. 

Conforme se depreende dos documentos que acompanham a inicial, a 

parte reclamante é menor impúbere, a qual não se insere nas exceções 

legais previstas no dispositivo retro citado, não possuindo, portanto, 

legitimidade para demandar no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 

Assim, a extinção do feito sem análise do mérito é medida que se impõe, 

de imediato. Ante o exposto, ressalvada a repropositura da ação pelo 

interessado perante o Juízo competente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, face à 

ilegitimidade ativa da parte reclamante para demandar em âmbito de 

Juizados Especiais Cíveis, visto tratar-se de menor impúbere, o que faço 

com fulcro no artigo 51, inciso IV, da Lei n° 9.099/95. Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as cautelas 

de praxe. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78656 Nr: 118-39.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Silemar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca do laudo pericial no 

prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74619 Nr: 692-67.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Francisco José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILMAR FRANCISCO JOSÉ, Cpf: 

02174927110, Rg: 3935201 2ª Via, Filiação: Absair Francisco Soares e 

Maria Jose Soares, data de nascimento: 02/11/1978, brasileiro(a), natural 

de Sanclerlandia-GO, convivente, lavrador, Telefone 81455926. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 
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responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado ameaçou a vítima, sua ex-companheira, 

no âmbito das relações domésticas, de causar-lhe mal injusto e grave 

consistente em sua morte, levando a vítima a buscar amparo judicial para 

aplicação de medidas protetivas, bem como representá-lo junto à Polícia. 

Desta feita, após as investigações, o representante do Ministério Público 

achou por bem denunciar o réu pelo art. 147 do Código PEnal c/c a Lei 

11.340/2006, esta recebida pelo magistrado.

Despacho: Vistos em correição.O Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia em face de VILMAR FRANCISCO JOSÉ, como incurso nas 

sanções do art. 147, do Código Penal.Analisando os autos, em juízo 

introdutório, verifico que estão preenchidos os requisitos indispensáveis 

para a formalização da denúncia, bem como presentes as condições 

gerais e específicas da ação penal.Com efeito, há nos autos prova da 

materialidade do crime imputado aos acusado, assim como indício de que 

fora ele o autor do delito, inexistindo qualquer razão de rejeição da 

denúncia (art. 392, CPP).Como nesta fase é defeso a autoridade judiciária 

enraizar na análise da matéria, sob pena de correr o risco de a decisão se 

direcionar ao mérito da causa e incorrer em tumulto do devido processo 

legal, resolvo receber a denúncia ofertada contra o acusado, dando-o 

como incurso no artigo nela mencionado.ISTO POSTO, recebo a denúncia 

ofertada contra o acusado VILMAR FRANCISCO JOSÉ, como incurso nas 

sanções nela descrita.Cite-se o denunciado para responder a acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.O Oficial de Justiça deverá, por 

ocasião do cumprimento do mandado de citação, indagar do réu se o 

mesmo possui advogado constituído ou condições de constituir 

procurador. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 

citado, não constituírem defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias.Comunique o recebimento desta 

denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local.Defiro o pedido do 

Ministério Público Estadual para que seja requisitado do Cartório 

Distribuidor desta comarca acerca dos processos criminais porventura 

existente contra o acusado, bem como oficie-se o Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso requisitando a folha de antecedentes criminais 

do denunciado. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Araújo dos 

Santos Cruz, digitei.

Novo São Joaquim, 11 de julho de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74427 Nr: 581-83.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX VILELA, Cpf: 74898973191, Rg: 

5638950 2ª via, Filiação: Luzinalda Lamuniel Vilela e Valter Vilela, data de 

nascimento: 25/12/1982, brasileiro(a), natural de Tesouro-MT, solteiro(a), 

vaqueiro, Telefone 66 8153 1444. 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 denunciado foi flagrado durante ronda policial 

conduzindo veículo automotor em estado de embriaguez, quando foi preso 

e liberado sob fiança para responder o processo em liberdade. Após a 

investigação, o membro do Ministério Público achou por bem denunciar o 

réu pela conduta elencada no art. 306 da Lei 9.503/1997, denúncia esta 

recebida pelo magistrado.

Despacho: Vistos em correição.O Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia em face de ALEX VILELA, como incurso nas sanções do art. 

306 da Lei 9.503/97.Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico 

que estão preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização 

da denúncia, bem como presentes as condições gerais e específicas da 

ação penal.Com efeito, há nos autos prova da materialidade do crime 

imputado aos acusado, assim como indício de que fora ele o autor do 

delito, inexistindo qualquer razão de rejeição da denúncia (art. 392, 

CPP).Como nesta fase é defeso a autoridade judiciária enraizar na análise 

da matéria, sob pena de correr o risco de a decisão se direcionar ao 

mérito da causa e incorrer em tumulto do devido processo legal, resolvo 

receber a denúncia ofertada contra o acusado, dando-o como incurso no 

artigo nela mencionado.ISTO POSTO, recebo a denúncia ofertada contra o 

acusado ALEX VILELA, como incurso nas sanções nela descrita.Cite-se o 

denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias.O Oficial de Justiça deverá, por ocasião do cumprimento do mandado 

de citação, indagar do réu se o mesmo possui advogado constituído ou 

condições de constituir procurador. Não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituírem defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias.Comunique o 

recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de Polícia 

local.Defiro o pedido do Ministério Público Estadual para que seja 

requisitado do Cartório Distribuidor desta comarca acerca dos processos 

criminais porventura existente contra o acusado, bem como oficie-se o 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso requisitando a folha de 

antecedentes criminais do denunciado. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Araújo dos 

Santos Cruz, digitei.

Novo São Joaquim, 11 de julho de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74400 Nr: 562-77.2015.811.0106

 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: DKNdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PABLO PORTO MONTERO, Rg: 

326718378, Filiação: Maria Rosalina Montero Vila e Domingo Porto 

Quintanilla, data de nascimento: 19/03/1981, espanhol(a), natural de El 

Ferrol Del Caldillo -. Espanha-MT, casado(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc.Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

CONTRA AUSENTE, ajuizada por DIONILIA KELLE NUNES DA SILVA, em 

desfavor de PABLO MONTERO PORTO.Aduz a inicial que a requerente se 

casou com o requerido em 2010, sob o regime de comunhão universal de 

bens, mas que em meados de 2012 separaram-se e desde então não tem 

notícias do paradeiro do requerido.Relata ainda que do relacionamento 

nasceu o menor João Victor David Porto e pugna pela concessão da 

guarda definitiva em seu favor, bem como pagamento de alimentos à 

criança e a decretação do divórcio do casal.O requerido foi citado via 

edital, lhe sendo nomeado defensor dativo, que apresentou contestação 

por negativa geral.O Ministério Público, instado a se manifestar, emitiu 

parecer favorável aos pedidos da requerente.Vieram-me conclusos os 

autos para prolação de sentença.Eis o breve relato.Decido.A separação 

de fato do casal ficou satisfatoriamente comprovada nos autos, uma vez 

que a requente possui duas filhas com o atual companheiro e desconhece 

o paradeiro do requerido, estando patente a inviabilidade e impossibilidade 
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de reconciliação. Para a decretação do divórcio não há mais que se exigir 

lapso temporal, já que o § 6º do artigo 226 da CF, com a alteração 

promovida pela EC 66/2010, dispõe simplesmente que “o casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio”. Assim, a dissolução da sociedade 

conjugal é medida que se impõe. No que tange à guarda do filho do casal, 

verifica-se da inicial que o mesmo está sob os cuidados da genitora desde 

o seu nascimento, devendo a guarda ser regularizada, uma vez que não 

há qualquer indício de que a genitora não dispensa à criança os cuidados 

essenciais para seu bom desenvolvimento.Quanto à prestação de 

alimentos, são essenciais dois requisitos para que surja a obrigação de 

prestar alimentos decorrentes de parentesco, a saber: a) a prova do 

parentesco; b) o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.O 

primeiro requisito, no presente caso, resta incontroverso, vez que a 

certidão de nascimento de fls. 15 comprova que o requerido é genitor do 

alimentando. O cerne da demanda gira, portanto, em torno do quantum a 

ser fixado. Passa-se, portanto, à analiso do mencionado trinômio.Quanto 

às necessidades do alimentando, não há efetiva comprovação 

quantitativa, porém, nada há de anômalo, posto que as alegações da sua 

representante condizem com as necessidades normais de uma criança. 

Logo, não há necessidade de prova minuciosa, seja documental, 

testemunhal ou qualquer outra admitida em direito.Quanto à possibilidade 

do requerido de suportar o ônus, tem-se dos autos a completa ausência 

de elementos que permitam uma apuração concreta de seus rendimento, o 

que, entretanto, não lhe retira, prima facie, o dever de cooperar com o 

sustento do filho.Por fim, a proporcionalidade resulta da ponderação entre 

os dois elementos já mencionados, sendo que, no caso, tal juízo é 

prejudicado pela falta de provas.DISPOSITIVOI. Diante do exposto, fulcro 

no artigo 1.571, IV do Código Civil, DECRETO o divórcio de Dionilia Kelle 

Nunes da Silva David Montero e Pablo Montero Porto. A requerente voltará 

a usar o nome de solteira, DIONILIA KELLE NUNES DA SILVA DAVID. 

EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil de Novo São Joaquim para 

que sejam feitas as alterações;II. Ainda, nos termos dos artigos 1.694, § 

1º do CC e artigo 13, § 2º, da Lei nº 5.478/1968, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de 

alimentos ao requerente, no percentual de 30% do salário mínimo, 

atualmente o equivalente a R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais) e 

conceder a guarda unilateral definitiva de João Victor David Porto à 

requerente, extinguindo o feito com resolução do mérito, conforme artigo 

487, I, do CPC;III. EXPEÇA-SE edital de intimação, para os fins de intimar o 

requerido quanto à sentença prolatada;IV. MANTENHO o valor fixado à fl. 

19 à título de honorários advocatícios do defensor nomeado, uma vez que 

a contestação por negativa geral acostada nos autos não impugnou a 

inicial de forma específica; EXPEÇA-SE a respectiva certidão.V. Custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, a 

serem pagos pelo requerido;VI. Sentença registrada eletronicamente nesta 

data. VII. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Araújo dos 

Santos Cruz, digitei.

Novo São Joaquim, 11 de julho de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77031 Nr: 278-98.2017.811.0106

 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: JMdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA JOSÉ DOS SANTOS, Cpf: 

63237679100, Filiação: Ondina Cardoso dos Santos e Jeronimo Jose dos 

Santos, data de nascimento: 10/01/1970, brasileiro(a), natural de Novo 

São Joaquim-MT, casado(a), do lar. 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: As partes contraíram matrimônio em 14/12/1996 so o 

regimede comunhão parcial de bens, porém estão separados de fatos há 

mais de dez anos, sem que o autor saiba do paradeiro da requerida.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista o esgotamento dos meios para 

se obter o endereço da ré e promover sua citação pessoal, DEFIRO o 

pedido de fls. 27 e determino a realização de citação por edital, nos termos 

do art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil.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, Thalita Araújo dos 

Santos Cruz, digitei.

Observações: 1. O prazo para contestar será contado em dobro, caso 

trate-se de litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de 

escritórios de advocacia distintos, independentemente de requerimento 

(Art. 229 do CPC), ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública 

(Art. 186 do CPC), ou pela Advocacia Pública (Art. 183 do CPC), ou caso o 

requerido seja o Ministério Público (Art. 180 do CPC). 2. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015). 3. A 

defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC/2015).

Novo São Joaquim, 11 de julho de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67467 Nr: 1082-18.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel José da Silva, Elisvaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Jacarandá Jovê 

- OAB:MT 4.247, Diogo Galvan - OAB:MT/8.056, Ricardo Nigro - 

OAB:MT/8.414

 Verifico que a presente execução deve permanecer suspensa, conforme 

decisões anteriores (fls. 1058 e 1104), tendo em vista que a Ação 

Ordinária que tramita na 3° Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT 

se encontra pendente de julgamento quanto ao pedido de alargamento das 

dívidas rurais, estando o processo em carga com Tribunal de Justiça 

desde 2015.

Portanto, no momento deixo de apreciar os pedidos de fls. 1088/1096, 

1137/1152 e 1165.

 OFICIE-SE à 3º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, solicitando 

informações quanto ao andamento do processo de nº 

342-22.2000.811.0004 – Cód. 20682 (559/2000).

Não havendo modificação quanto à situação do feito, os autos devem 

aguardar o período de suspensão em secretaria.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68068 Nr: 27-50.2016.811.0095

 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: Dirceu Michalczeszen, IRENE LOPES DE AZEVEDO 

MICHALCZESZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Ecológico Cristalino Ltda., Fausto 

Richter, João Carvalho, Diogo Rodriguês da Silva, Adenor Daniel da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE TURNER 

MARQUEZ - OAB:156400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON DE CARVALHO - 

OAB:12068

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) patrono (a) do (a) requerente para apresentar o 

comprovante de pagamento das custas processuais que serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante (Comarca de Paranaíta), 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br (Art.389 da nova CNGC), no prazo de 15 

(quinze) dias, para proceder o envio via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69588 Nr: 603-43.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARCOS ROSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$ 69,60(sessenta e nove reais e 

sessenta centavos), pois o endereço descrito para o cumprimento do 

mandado fica a 16 quilômetros (ida e volta), na Comunidade Nossa Terra 

Nossa Gente localizada na zona rural desta Comarca (A QUAL NÃO É 

ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS CORREIOS/ECT), e a Portaria 

nº026/2014/DF, determina que a citação/intimação/penhora realizada via 

mandado, por oficial de justiça, será remunerada pelo valor de R$2,45 

(dois reais e quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado (ida e 

volta), se for na zona rural desta Comarca, acrescidos de 

R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a Tabela "O" do Provimento 

nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80258 Nr: 1298-26.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO AMARILDO CAIONI, BENEDITO MENDES, 

DILSON FLORES CAVALCANTE, BENONILDE MENDES, Eliomar Couto do 

Prado, Elza Maria Alves, Francinaldo Dias de Lima, FLAVIO MARCIANO 

DOS SANTOS, Jose Alves de Souza, Jose Everaldo de Souza, Jose 

Ribamar Pereira, Laurenice dos Santos Silva, LENILSON MENDES, Lucelia 

Aparecida Santiago, Manoel Caçulos , Maria Auxiliadora da Silva, Maria 

Lucimar da Luz, Paulo Henrique Marciano dos Santos, Raimundo Bahia de 

Oliveira, Regiane Santos, Reinaldo Leite de Souza, Reny Francisca de 

Paula Fernandes, Roseli Valdivino da Silva, Rosevete Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa da Energia São Manoel S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉSIA KELLY LEANDRO SOUZA 

SOARES - OAB:68908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80947 Nr: 1663-80.2018.811.0095

 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: LDMDS, DDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Designo audiência conciliatória no dia 20 de setembro de 2018, às 

15h40min, a ser realizada pela conciliadora credenciada do juízo, no 

Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão 

ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, 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) Os mandados direcionados a requerente deverão 

conter apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ 

acompanhar cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). 4.2) 

Consigne-se em nos mandados destinados à requerente e ao requerido 

que o não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa.4(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61424 Nr: 559-29.2013.811.0095

 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, 

Município de Alta Floresta - MT, Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A, José 

Picolli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Naiara Rossa Morello - OAB:17433, Nelma 

Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henry Sant'Anna - 

OAB:SP 91.805, Rafael Villar Gagliardi - OAB:SP 195.112, Vitor 

Rondon Borges de Campos - OAB:MT nº 13.142

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA ABAIXO RELACIONADA PARA NO PRAZO 

DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DEVOLVER OS AUTOS 

559-29.2013.811.0095 CÓDIGO 61424 (ITEM 2.10.1, CNGC), sob pena de 

busca e apreensão.

Naiara Rossa Morello OAB-MT 17433

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69398 Nr: 543-70.2016.811.0095

 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: MARIA FERREIRA DE SOUZA DOS SANTOS, JOSE 

MARCOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Barbosa Caldeira - 

OAB:0

 Certifico que, nesta data, impulsino os autos com a finalidade de intimar 

o(a) patrono(a) da parte autora do inteiro teor da decisão abaixo 

transicrita que designou audiênia de instrução para o dia 15 de agosto de 

2018 às 14h00.

"Vistos em correição. DEFIRO pedido de redesignação da audiência 

protocolada às fls. 88. REDESIGNO audiência de instrução para a data de 

15 de agosto de 2018 às 14h00. Sai o patrono intimado. As testemunhas 

compareceram independente de intimação."
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Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 67251 Nr: 416-89.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PEREIRA BRAGA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para que apresente a 

Impugnação à Contestação em Ref: 20, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 67233 Nr: 406-45.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suinobras Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoestrela S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO 

- OAB:11849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE MATTAR - 

OAB:184114

 Nos termos do artigo 1.205/CNGC, impulsiono a presente ao Advogado da 

Parte Autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47291 Nr: 1944-03.2014.811.0022

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Ferreira Martiniano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Borges de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 80, redesigno audiência de conciliação 

para o dia 19 de setembro de 2018, às 09h00min, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa Comarca.

Deverá constar no ato de intimação das partes que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intimem-se as parte por intermédio pessoal da audiência de conciliação 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 50266 Nr: 2571-62.2009.811.0028

 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: Nifa Maria Prado

 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:

 Diante do exposto, REJEITO a objeção de pré-executividade manejada 

pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social.Em consequência, 

HOMOLOGO os valores apresentados pelo autor, tendo em vista que o 

direito do excipiente de manifestação pela via correta precluiu.Após, 

Expeça-se ofício requisitório, via PRECATÓRIO, em duas vias, devendo as 

vias de requisição ser encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira 

ao Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 535, §3º, I do CPC 

e art. 100, §6º da Constituição Federal e a segunda à entidade devedora 

(Resolução nº 559/07).Uma vez que o pagamento não é feito à comarca 

de Poconé, não há que se falar em expedição de alvará de autorização 

por este juízo.Intime-se. Certifique-se o trânsito em julgado.Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154431 Nr: 2033-66.2018.811.0028

 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 Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO EMILIO CORREA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 154431

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em face de Marcilio Emilio Correa 

Leite.

Conforme afere-se da ref. 9, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, deixou de juntar aos autos a Cédula de Crédito Bancário em 

nome do requerido, Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

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.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito. Custas pelo autor.

 P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141533 Nr: 4771-61.2017.811.0028

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos ao 

advogado da parte requerida para apresentar as alegações finais, 

conforme determinado na ref. 45
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104080 Nr: 3109-67.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilzete Rodrigues Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício assistencial de 

amparo ao deficiente no valor de um salário mínimo, julgando extinta a 

ação, com resolução de mérito, nos termos do art.487, I do CPC/2015.A 

teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome da Segurada: NILZETE RODRIGUES PORTELA2.Benefício 

concedido: Benefício Assistencial a Pessoa Portadora de 

Deficiência3.Data do início do benefício: 23.04.20144.Renda mensal inicial: 

01 salário mínimo.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença (caso ainda não tenha sido implantado).Os juros de mora 

incidirão a partir da citação válida, conforme súmula 204 do STJ (1% ao 

mês), seguindo o disposto no art. 406 do Código Civil.A atualização 

monetária conforme manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal, 

incidindo em cada mês de referência vencido. Condeno a parte requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação nos termos do art.85, §3º, I do CPC. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Considerando que o valor é inferior a 1000 (um mil) 

salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os 

autos para reexame necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106164 Nr: 516-31.2015.811.0028

 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: Benedita da Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte requerente do retorno dos autos e da juntada de ref. 63

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70196 Nr: 1348-06.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente do retorno dos autos e da juntada do acórdão 

juntada em 12/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85457 Nr: 439-90.2013.811.0028

 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: Lourisnei de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente do retorno dos autos e da juntada de ac´rodão 

ref. 78

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97110 Nr: 836-18.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Araújo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente do retorno dos autos e da juntada de ref. 43

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97924 Nr: 1083-96.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Clara Siqueira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente do retorno dos autos e da juntada do acórdão 

ref. 32

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106793 Nr: 736-29.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Lourença da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Intimar a parte requerente do retorno dos autos e da juntada de referência 

76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 31037 Nr: 843-20.2008.811.0028

 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: Rosemeire Neri de Arruda França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A, Lourival Alves Soares - OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 Intimar a parte requerente do retorno dos autos e da juntada de ref. 118

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149791 Nr: 194-06.2018.811.0028

 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: Civio Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.12

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 45346 Nr: 1266-43.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Agnaldo de Oliveira Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEVANISIO ALVES PRESENTINO 

JUNIOR - OAB:10953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 416263-3/2018 , 

faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar impugnação ou 

recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no prazo de 02 

(dois) dias utéis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133378 Nr: 1301-22.2017.811.0028

 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: OZIRES MARQUES DE ARRUDA E MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamis Gonçalves da Silva, Gilmar Oliveira 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar sobre a certidão de ref. 51, 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103718 Nr: 3012-67.2014.811.0028

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitacir Belica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado da parte autora, para manifestar sobre a certidão 

lavrada na ref. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112311 Nr: 2235-48.2015.811.0028

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de Ofício ao DETRAN/MT, no valor de 

R$ 14,00 ( catorze reais), mediante emissão de guia de deligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 135609 Nr: 2223-63.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thassiana Cristina de Oliveira, Jurandir 

Benedito da Silva, Marcus Vinicius Fraga Soares, Cleyton Cesar Ferreira 

de Arruda, Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, Lubia Camilla Pinheiro 

Gorgete, Emanuel da Silva Souza, Marcelo Alberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Alexandre da Silva - 

OAB:18974-0/MT, Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11443/MT, Anilton 

Gomes Rodrigues - OAB:3878/AC, Antonio de Lima Fernandes 

Neto - OAB:21536-0-MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, Marcelo 

Felicio Garcia - OAB:7297, MARCOS TULIO FERNANDES MELO - 

OAB:16291/MT, Nadeska Calmon de Freitas - OAB:11548/MT, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, Rodrigo Geraldo Ribeiro 

de Araújo - OAB:9098, Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591

 INTIMANDO os Advogados das partes requeridas, para no prazo legal, 

apresentar os MEMORIAIS nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018035-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

16:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011847-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

16:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016461-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI TRINDADE DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITA DE FATIMA PAULA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENICIO FERNANDES (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

16:50.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIDE CORREA LEITE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016848-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL AFONSO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

17:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013948-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016505-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL VIEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017507-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA DE ARRUDA FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

13:10h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41897 Nr: 1624-07.2012.811.0059

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vianei Baltasar Perius

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Daniel Pelegrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Dornelas - 

OAB:155388/SP

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença proferida nestes 

autos, transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82968 Nr: 4845-22.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Eliete Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGUINE ROSA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsados os autos, verifica-se que razão assiste ao Parquet, razão 

pela qual defiro o pedido de ref. 29.

Assim sendo, deverá a secretaria cumprir conforme decisão de ref.12 

(anexar cópia da sentença homologatória do acordo – autos 9405).

Após, abra-se vista à parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe se houve o pagamento de alguma quantia referente ao débito 

alimentar, visto que o executado foi citado/intimado à ref.18. Caso 

negativo, deverá anexar aos autos o cálculo atualizado do débito bem 

como requerer o que é de direito.

 Cumpridas as determinações supra, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82971 Nr: 4846-07.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGUINE ROSA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Assim sendo, intime-se pessoalmente a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe se os advogados constituídos nos autos 

82968 (execução de alimentos pelo rito da prisão) irão representá-la no 

presente feito.

Com a juntada do mandado, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52482 Nr: 2132-79.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->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:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 437,70 (quatrocentos e trinta e sete reais e sententa 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82968 Nr: 4845-22.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Eliete Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGUINE ROSA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Abra-se vista à parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe se houve o pagamento de alguma quantia referente ao débito 

alimentar, visto que o executado foi citado/intimado à ref.18. Caso 

negativo, deverá anexar aos autos o cálculo atualizado do débito bem 

como requerer o que é de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10852 Nr: 1206-45.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Candido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos em 

apenso (código 60011).Após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18528 Nr: 2359-11.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirilo 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:

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18561 Nr: 2392-98.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirilo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53661 Nr: 3113-11.2014.811.0059

 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: VALDECIR RENATO MORESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick S.I de 

Almeida - OAB:9405, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:17066 - MT

 DECISÃO

Tendo em vista a interposição de apelação pela parte autora, RECEBO o 

recurso nos seus efeitos legais.

Intime-se a apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21826 Nr: 1985-58.2011.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Maria Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Barreira Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 DECISÃO

Tendo em vista a interposição de apelação pela parte ré, RECEBO o 

recurso.

Intime-se a apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20822 Nr: 1861-76.2009.811.0049

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Sousa Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o retorno dos autos da segunda instância, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que for de direito.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105126 Nr: 5551-68.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Radar Agro Aérea Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Lódea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Di Beneditto Júnio - 

OAB:12.234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de ref. 02, intime-se a parte autora para o 

recolhimento das custas devidas.

 Com o recolhimento, cumpra-se conforme deprecado, após, devolva-se 

com as baixas necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13178 Nr: 1676-42.2008.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Antunes, vulgo "Chico da Londrina"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Viana Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60011 Nr: 3294-75.2015.811.0059

 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): José Candido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, Ronia Maria Barros Milhomem - 

OAB:8242

 Ante o exposto, com base na motivação supras, JULGO PROCEDENTE os 

embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

NCPC.Condeno o embargado ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores 

só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação no 

estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do 

trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Anexe-se cópia da presente sentença nos autos de código 10852.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44998 Nr: 817-50.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Pinto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT, Marilson Mendes - OAB:16108 / MT, Rafaella 

Alt de Oliveira - OAB:15973 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro.

Cite-se o executado por edital.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93502 Nr: 11277-57.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Blair Batista Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIS SCHNEIDER, MARISTELA MOLINA 

SCHNEIDER, ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA, HILÁRIO 

JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 Considerando o teor da petição interlocutória retro, bem como a 

concordância verbal feita pelo procurador do exequente na secretária 

desta Comarca quanto a designação da solenidade, visando a solução 

amigável do conflito, entendo por bem deferi-lo. Assim sendo, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 27 DE JULHO DE 2018, ÀS 

14H30 (HORÁRIO OFICIAL DE MT).

As partes serão intimadas por seus advogados.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82986 Nr: 4854-81.2017.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aline Natiele de Almeida, ROSILDA RIBEIRO DE LIMA 

ROSA, ODOLIR FRANCISCO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Juliano de Lima Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, qie o requerido foi citado do termos desta 

ação, para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e ficou 

inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8904 Nr: 1302-94.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Tarcisio Prestes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963 - MT, Erika Carvalho Assis - OAB:10905/MT, Paulo Emilio 

Monteiro de Magalhães - OAB:8988 - MT, Rodrigo Corbucci - 

OAB:3840

 DECISÃO

Considerando a notícia de falecimento do exequente, SUSPENDO o trâmite 

processual nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC.

Intime-se o advogado do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover a habilitação dos herdeiros, na forma do artigo 313, §2º, inciso II, 

do CPC.

Importante registrar que “a orientação jurisprudencial dominante nesta 

Corte é no sentido de que os atos processuais praticados após a morte da 

parte são nulos, pois o ato de suspensão do processo tem eficácia 

declaratória, ex tunc. Precedentes da Corte Especial e das 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

Turmas” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AgRg no Ag 654.796/RS – Rel. 

Ministro VASCO DELLA GIUSTINA – j. 15/09/2009, DJe 09/10/2009).

Assim, proceda-se o recolhimento do mandado de penhora de fl. 438.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65116 Nr: 1361-33.2016.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liton Barros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A - MT, 

Marinolia Dias dos Reis - OAB:1597-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seus advogados via DJE em 13/07/2017, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, e até a presente data, nada foi 

apresentado a carta precatória supra. O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-36.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DA SILVA DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010041-36.2014.8.11.0059. REQUERENTE: APARECIDA MARIA DA SILVA 

DEUS REQUERIDO: OI MOVEL SA Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de 

tutela antecipada, proposta por APARECIDA MARIA DA SILVA DEUS em 

desfavor de OI MOVEL S.A, ambos qualificados, alegando, em síntese, 

que sofreu negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito que não reconhece existir. Em sede de tutela 
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antecipada, requer a sustação dos efeitos de negativação de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao fim almeja indenização a 

título de danos morais, no importe de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil, 

novecentos e sessenta reais). Inicial acostada com procuração e 

documentos (fls. 03/14). Às fls. 15/16, foi deferida a tutela antecipada e, 

na sequência, designada audiência de conciliação. Realizada a 

solenidade, restou infrutífera (fls. 22/23). Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação, oportunidade em que juntou os atos constitutivos 

da empresa e substabelecimento (fls. 24/94). Impugnação às fls. 95/97. 

Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. 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, observa-se que o pedido inicial merece prosperar, conforme a 

seguir será demonstrado. Compulsando os autos, constato que restou 

demonstrada que o nome da autora foi negativada pela empresa requerida 

perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, em 23/03/2014, por 

um débito no valor de R$ 269,65(duzentos e sessenta e nove reais e 

sessenta e cinco centavos) – fl. 10. Nessa linha, alegou que o débito 

registrado é inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa 

demandada, restando a negativação totalmente indevida. Por sua vez, ao 

apresentar contestação, a requerida, apesar de informar que o 

procedimento atinente à obrigação foi devidamente realizado, não anexou 

aos autos documentos capazes de comprovar a veracidade de suas 

alegações, tais como, cópia do contrato celebrado com a parte 

reclamante, cópia dos documentos pessoais, gravação de atendimentos, 

entre outros hábeis a comprovar a referida contratação. Registre-se, 

ainda, que, embora no inteiro teor da peça contestatória tenha sido 

colacionados “prints” de telas de sistemas da empresa ré, a jurisprudência 

não admite tal elemento probatório por constituir prova unilateral, sendo 

insuficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO SUPOSTO 

DEVEDOR – EXIBIÇÃO DE PRINTS EXTRAÍDOS DO SISTEMA DIGITAL 

INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARA PROVAR A REALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – PROVA SOLTEIRA, UNILATERAL, MANIPULÁVEL E 

IMPOTENTE PARA NEUTRALIZAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS (...). 1. 

Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da 

empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa). (...).” (TJMT, Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017). Desse modo, o 

pedido é procedente no tocante ao cancelamento da negativação, 

indevidamente lavrada, vez que não existe comprovação da dívida que 

originou a inserção, confirmando-se a liminar já deferida. Outrossim, no 

tocante ao pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração 

da responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, 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 caso concreto, 

tenho que a violação à honra da parte reclamante foi cabalmente 

demonstrada, uma vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. 

Diante disso, verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou 

que a cobrança feita à autora, de fato, era devida, ônus que lhe competia 

e que respaldaria a negativação do nome da consumidora. Neste contexto, 

ausente nos autos provas concretas que atestem a licitude da inscrição 

do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

resta configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, 

o seu dever de indenizar os danos morais suportados pela demandante. 

Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, 

o dano emerge necessariamente da negativação indevida, fruto de débito 

inexistente, dispensando produção de provas, consoante reiterado 

entendimento jurisprudencial. 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$ 5.000,00 (cinco 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 a ação proposta para declarar a 

inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 269,65 (duzentos e 

sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), bem como para 

condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(23.03.2014) - 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.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000107-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA SOARES MORAIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000107-37.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ELIZA SOARES MORAIS COSTA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Ante o teor da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, da qual 

ressai a informação de que não houve tempo hábil para cumprimento da 

diligência citatória, redesigno a audiência outrora agendado para o dia 30 

de agosto de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Frise-se que a citação e intimação da parte ré deverá ocorrer até 

o dia 1º de agosto de 2018. Intime-se a requerente na pessoa de seu 

advogado. Cumpra-se, nos termos da decisão anterior, expedindo-se o 
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necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 15 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000107-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA SOARES MORAIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000107-37.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ELIZA SOARES MORAIS COSTA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Ante o teor da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, da qual 

ressai a informação de que não houve tempo hábil para cumprimento da 

diligência citatória, redesigno a audiência outrora agendado para o dia 30 

de agosto de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Frise-se que a citação e intimação da parte ré deverá ocorrer até 

o dia 1º de agosto de 2018. Intime-se a requerente na pessoa de seu 

advogado. Cumpra-se, nos termos da decisão anterior, expedindo-se o 

necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 15 de junho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96274 Nr: 497-24.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZANIRA PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve um equivoco na parte dispositiva da sentença, 

consistente em erro material, retifico, de ofício, o seguinte apontamento:”

 "Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário."

Para constar:

"Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação do réu, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83775 Nr: 5354-50.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 “O STF possui orientação no sentido de que a contratação em caráter 

precário, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual 

foi promovido concurso público, implica em preterição de candidato 

habilitado, quando ainda subsiste a plena vigência do referido concurso, o 

que viola o direito do concorrente aprovado à respectiva nomeação. (STF 

- AI 788628/GO, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 08/11/2012).No caso destes autos, a 

parte impetrante demonstrou que foi aprovado para o cargo de 

"Enfermeiro" em sétimo lugar. Demonstrou que, para tal cargo, o Edital 

001/2015 do Município de Confresa/MT destinou apenas 02 (duas) vagas, 

sendo que, a municipalidade nomeou precariamente outros 03 (três) 

servidores não aprovados no certame. É correto afirmar que o candidato 

aprovado em cadastro de reserva possui meramente expectativa de 

direito à nomeação, entretanto, a contratação precária de pessoas para 

ocuparem e exercerem a mesma função descrita no edital do concurso 

público, além de denotar a existência de vaga, evidencia que o candidato 

aprovado foi preterido. Nesta toada, impositivo o reconhecimento do direito 

subjetivo à nomeação do impetrante.Desse modo, em consonância com o 

parecer ministerial, a concessão da segurança é medida que se 

impõe.DISPOSITIVOAnte tudo que foi dito, JULGO INTEGRALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONCEDER A ORDEM IMPETRADA DE 

MODO A DETERMINAR AO EXCELETÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

DE CONFRESA/MT NOMEAR E EMPOSSAR MARCELO PEREIRA DE 

ARAÚJO no cargo de "Enfermeiro", para o qual foi aprovado no concurso 

público edital 001/2015, homologado em 15/12/2015.Isento de custas, 

honorários e despesas processuais.Sentença submetida ao reexame 

necessário e por isso, mesmo que não haja recurso voluntário, fica desde 

logo autorizada à remessa dos autos à Superior Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83495 Nr: 5179-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMILLA ALVES CAPANEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corroborando tal entendimento, “O STF possui orientação no sentido de 

que a contratação em caráter precário, para o exercício das mesmas 

atribuições do cargo para o qual foi promovido concurso público, implica 

em preterição de candidato habilitado, quando ainda subsiste a plena 

vigência do referido concurso, o que viola o direito do concorrente 

aprovado à respectiva nomeação. (STF - AI 788628/GO, Rel. Ministro 

RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 

08/11/2012).No caso destes autos, a parte impetrante demonstrou que foi 

aprovada para o cargo de "Enfermeiro" em sexto lugar. Demonstrou que, 

para tal cargo, o Edital 001/2015 do Município de Confresa/MT destinou 

apenas 02 (duas) vagas, sendo que, a municipalidade nomeou 

precariamente outros 03 (três) servidores não aprovados no certame. É 

correto afirmar que o candidato aprovado em cadastro de reserva possui 

meramente expectativa de direito à nomeação, entretanto, a contratação 

precária de pessoas para ocuparem e exercerem a mesma função 

descrita no edital do concurso público, além de denotar a existência de 

vaga, evidencia que o candidato aprovado foi preterido. Nesta toada, 

impositivo o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação da 

impetrante.Desse modo, a concessão da segurança é medida que se 

impõe.DISPOSITIVOAnte tudo que foi dito, JULGO INTEGRALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONCEDER A ORDEM IMPETRADA DE 

MODO A DETERMINAR AO EXCELETÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

DE CONFRESA/MT NOMEAR E EMPOSSAR JAMILLA ALVES CAPANEMA 

no cargo de "Enfermeiro", para o qual foi aprovada no concurso público 

edital 001/2015, homologado em 15/12/2015.Isento de custas, honorários e 

despesas processuais.Sentença submetida ao reexame necessário e por 

isso, mesmo que não haja recurso voluntário, fica desde logo autorizada à 

remessa dos autos à Superior Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93264 Nr: 11107-85.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DO 

CARMO - OAB:31267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, DENEGANDO A SEGURANÇA 

ao impetrante, resolvendo o mérito da demanda e extinguindo o feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Isento de custas 

e honorários.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65509 Nr: 1516-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delo Andrade Corte, alcunha "Betão"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA REDINÉLIA GOMES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos n. 1516-36.2016.811.0059 (Código 65509)

 Aqui se tem ação de reconhecimento e dissolução de união estável, 

proposta por DELO ANDRADE CORTE em face de MARIA REDNÉGIA 

GOMES DUARTE.

Conforme o teor da decisão contida na folha 107 destes autos, este Juízo 

abriu prazo para que as partes apresentassem as provas que 

entendessem devidas para o ponto controvertido outrora fixado, tendo a 

parte autora pugnado apenas pela produção de prova testemunhal em 

Juízo.

Na sequência, o Defensor Público pugnou pela designação de audiência 

de conciliação, protestando pela intimação pessoal da parte requerida, 

com esteio no artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil.

Cediço que, via de regra, as intimações das partes assistidas pela 

Defensoria Pública se concretizam mediante remessa dos autos ao d. 

defensor. Contudo, o artigo mencionado alhures estabelece que a parte 

será pessoalmente intimada “quando o ato processual depender de 

providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou 

prestada”.

Assim, se o órgão da Defensoria pede apenas intimação, tal diligência não 

está albergada pelo dispositivo citado, sendo seu ônus de promover os 

atos de representação.

No que tange ao pedido da Defensoria Pública para designação de 

audiência de conciliação, verifica-se que, por ter a parte autora pedido a 

produção de prova em audiência, nada obstar a que as partes venham a 

se compor nesta solenidade.

Assim, INDEFIRO o pedido formulado pela Defensoria Pública, em intimar a 

parte requerida.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 

2018 às 13h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Alerto à parte autora que suas testemunhas devem comparecer à 

solenidade sem necessidade de intimações por este Juízo.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 72334 Nr: 4560-63.2016.811.0059

 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: Deusivan Pereira Luz, vulgo "Preguinho"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIRIVAL MONTEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Autos n. 4560-63.2016.811.0059 (Código 72334)

 Aqui se tem ação de interdito proibitório com pedido de liminar, proposta 

por DEUSIVAM PEREIRA LUZ em face de LEIRIVAL MONTEIRO DE 

OLIVEIRA, VULGO “CABEÇÃO”.

Conforme o teor da decisão contida na folha 82 destes autos, este Juízo 

abriu prazo para que as partes apresentassem as provas que 

entendessem devidas para o ponto controvertido outrora fixado, tendo 

estas pugnado pela oitiva de testemunhas e, a parte autora requereu que 

seja realizado perícia na área.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 

2018 às 17h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Registro que as testemunhas arroladas ou a arrolar deverão comparecer 

sem necessidade de intimações.

No que tange à prova pericial pretendida pela parte autora, antes da 

apreciação quanto a sua necessidade, fixo prazo para que a parte autora 

esclareça qual a relação das respostas aos quesitos elencados com o 

objeto do feito, devendo dizer ainda como eventual resposta a eles 

poderia demonstrar seu direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71655 Nr: 4231-51.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISVANIO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludimilla Pires de Andrade Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Autos n. 4231-51.2016.811.0059 (Código 71655)

 Aqui se tem embargos à execução com pedido de indenização, propostos 

por ERISVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA em face de LUDIMILLA PIRES DE 

ANDRADE BARROS.

Conforme o teor da decisão contida na folha 43 destes autos, este Juízo 

abriu prazo para que as partes apresentassem

 as provas que entendessem devidas para o ponto controvertido outrora 

fixado, tendo a parte embargante pugnado pelo depoimento pessoal da 

embargada, provas documentais e a oitiva de informante.

Defiro a produção da prova testemunhal requerida. Do mesmo modo, 

defiro o depoimento pessoal da parte embargada.

Para tanto, designo audiência de instrução para o dia 16 de agosto de 

2018, às 16h00 de Cuiabá.

Alerto às partes que a produção da prova testemunhal seguirá o rito 

delimitado nos artigos 450 e seguintes do Código de Processo Civil, sob o 

risco de preclusão.

Determino à Secretaria deste Juízo que expeça mandado para intimação 

pessoal da embargada para seu depoimento pessoal do autor, devendo 

constar no mandado que ela poderá depoimento pessoal, neste Juízo, na 

data da designada, sob pena de confesso, caso não compareça ou, 

comparecendo, recuse-se a depor.

No que tange ao pedido de prova documental, verifica-se que adimite-se a 

dilação probatória nesse caso apenas quando o documento for "novo", no 

sentido que ele passou a existir depois da propositura da demanda ou 

mesmo quando, tendo sido produzido antes, a parte demonstrar sua 

impossibilidade de apresentá-lo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65827 Nr: 1647-11.2016.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBFv"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVdC, FBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta - OAB:20.613-A - MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando 

definitiva a guarda de FLÁVIA KAUANE DE CAMARGO FEITOSA E 

TAUANY DE CAMARGO FEITOSA em favor de DORALICE BARBOSA 

FEITOSA.Expeça-se o competente termo de guarda.Em tempo, arbitro o 

valor de 2 URH’s em favor do curador especial nomeado para patrocínio 

da defesa da ré, Pedro Ricardo Gomes Pimenta.Isento de custas e 

despesas processuais.Transitada em julgada, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97594 Nr: 1252-48.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve um equivoco na parte dispositiva da sentença, 

consistente em erro material, retifico, de ofício, o seguinte apontamento:”

 "Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário."

Para constar:

"Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97579 Nr: 1244-71.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve um equivoco na parte dispositiva da sentença, 

consistente em erro material, retifico, de ofício, o seguinte apontamento:”

 "Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário."

Para constar:

"Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97463 Nr: 1170-17.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita damasceno da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve um equivoco na parte dispositiva da sentença, 

consistente em erro material, retifico, de ofício, o seguinte apontamento:”

 "Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário."

Para constar:

"Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96564 Nr: 672-18.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Valdevino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve um equivoco na parte dispositiva da sentença, 

consistente em erro material, retifico, de ofício, o seguinte apontamento:”

 "Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário."

Para constar:

"Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96274 Nr: 497-24.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZANIRA PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve um equivoco na parte dispositiva da sentença, 

consistente em erro material, retifico, de ofício, o seguinte apontamento:”

 "Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 
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ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário."

Para constar:

"Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79450 Nr: 2683-54.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo César de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronio Condão Barros Milhomem, MUNICIPIO DE 

CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, DENEGANDO A SEGURANÇA 

ao impetrante, resolvendo o mérito da demanda e extinguindo o feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Isento de custas 

e honorários.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98731 Nr: 1886-44.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDPDS, VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT

 .Por meio dos referidos documentos, especialmente as notas fiscais de 

venda de semoventes em nome da parte ré, pode-se aferir a existência de 

um dano potencial e da probabilidade do direito reclamado.De modo que, 

DEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

CAUTELAR, determinando-se em consequência:- o bloqueio judicial em 

contas da Requerida, Sra. Marilza, CPF nº 276.197.701-78, do valor de R$ 

260.519,04 (duzentos e sessenta mil quinhentos e dezenove reais e 

quatro centavos) referente a venda dos bovinos;- A expedição de ofício 

ao INDEIA-MT (Porto Alegre do Norte), para que envie a este juízo, no 

prazo de 30 (trinta) dias a relação de gado em nome da Sra. Marilza e do 

SR. Oswaldo, desde o período de 01/06/2017 até a presente data;- A 

intimação da parte ré para que se abstenha de realizar a venda do 

patrimônio acima enumerado, sob o risco de responder criminalmente pelo 

crime de desobediência e ser compelida a pagamento de multa no valor de 

R$ 500,00 por dia;- A expedição de ofício a prefeitura de Confresa-MT, 

para que encaminhe a este juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, a certidão 

do imóvel localizado na Rua Laurindo dos Santos, Bairro, Vila 

Nova.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66397 Nr: 1877-53.2016.811.0059

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito da demanda e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS 

CONTIDOS NA INICIAL.Em tempo, arbitro o valor de 2 URH’s ao curador 

especial nomeado à parte demanda, Valter da Silva Costa, OAB/MT 

9.704-A.Isento de custas e despesas processuais.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado da presente, adote-se as formalidades 

de praxe para arquivamento dos autos.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80318 Nr: 3176-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIODATO GONÇALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, formulada por 

BANCO BRADESCO em face de JOSÉ DIODATO GONÇALVES ME.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte executada, contudo, 

a diligência citatória não foi cumprida em razão da parte autora não ter 

realizado o pagamento relativo às diligências do Oficial de Justiça.

Após, a parte autora foi instada a efetuar o pagamento das diligências, 

contudo, quedou-se inerte, razão pela qual este Juízo extinguiu o feito, 

sem resolução de mérito.

Na sequência, a parte embargante apresentou embargos de declaração, 

aduzindo a ocorrência de omissão na sentença, posto que a intimação da 

parte autora, via DJe, foi realizada a patrono diverso do indicado na 

exordial.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, tangente à tempestividade do recuso apresentado pela 

parte autora, em atenção à certidão acostada à referência 23, verifica-se 

que a oposição dos embargos se deu aprazadamente, sendo, assim, o 

caso de seu conhecimento.

Em prosseguimento, não é necessário fazer um esforço hercúleo para 

concluir que o pleito da embargante merece amparo, eis que ao final de 

peça exordial constou-se expressamente a advertência de que as 

intimações ao autor deveriam ser dirigidas exclusivamente aos advogados 

Renato Chagas Correa da Silva e Cristiana Vasconcelos Borges Martins e, 

contudo, a intimação para recolhimento dos valores relativos à diligência 

do meirinho foram direcionados à advogada Luciana Costa Pereira, 

consoante se infere da certidão contida à referência 14.

Destarte, conheço dos presentes embargos, porquanto tempestivos, e 

JULGO-OS PROCEDENTES, para o fim de reconhecer a omissão e 

autorizar o prosseguimento ao feito, fixando à requerente o prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias para recolhimento dos valores indicados à 

referência 12, sob risco de extinção do feito.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57741 Nr: 1961-88.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nágila Cristiane Pereira Lopes, LEANDRO 

VILELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:OAB/MT 

16. 988, Gustavo R. Goés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918, Juliana 

Garcia Rigolin - OAB:18.067 - MT, Maria Amelia C. Mastrorosa 

Vianna - OAB:16555-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porquanto 

tempestivos, e JULGO-OS IMPROCEDENTES, nos termos expostos na 

fundamentação.Transitada em julgada a sentença, remetendo-se estes 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85288 Nr: 6289-90.2017.811.0059

 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: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334-A MT, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI 

- OAB:20334/A, EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB:89.845SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se revela ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO ITAÚ S/A 

em face de AGRIMAR JOSÉ DE PAULA.

Após a citação do demandado, a parte autora manifestou-se nos autos 

requerendo a extinção do feito, com arrimo no artigo 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73925 Nr: 5197-14.2016.811.0059

 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: Maria Aparecida da Silva Queiroz, RQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário José Chaves Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS BARROS MARQUES - 

OAB:3579

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 2 de 

agosto de 2018, às 15h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Frise-se que a intimação das partes para comparecimento ao ato supra se 

dara com a publicaçaõ desta decisão na imprensa oficial.

Em tempo, mister ressaltar que autor e réu deverão comparecer na 

audiência acompanhados de testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol, não excedendo a 3 (três) para cada parte. Poderão, 

também, trazer as provas que julgarem necessárias para a dissolução do 

conflito.

Intime-se o Ministério Público para comparecimento em audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 68514 Nr: 2652-68.2016.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRALE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA RONCADOR COMERCIO 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA STEFFANELLO - 

OAB:4709, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 Defiro o pedido apresentado pela parte autora, posto na referência 35.

Assim, lavre-se termo de penhora em relação ao imóvel indicado e, 

posteriormente, expeça-se mandado de averbação da penhora.

Dispensa-se intimações quanto à penhora em razão de a existência dela 

decorrer de acordo entre as partes.

Oportunamente, devolvam-se estes autos ao arquivo entre os findos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66274 Nr: 1839-41.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSSR, Sandra de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. FERREIRA ME, REJANE ROSA FERREIRA, 

Wagton Rosa Ferreira, Charliane Mamede de Carvalho Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Conste ainda no mandado que, caso a parte não compareça ou, 

comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.Em relação 

ao depoimento pessoal de R. R. FERREIRA ME (SUPERMERCADO 

CAMPEÃO, o mandado deverá ser entregue ao representante dirigente da 

sociedade ou a quem lhe faça as vezes, ficando registrado, porém, que o 

depoimento pessoal sociedade emrpesária poderá ser prestado, inclusive, 

por preposto indicado, mesmo que não seja membro da entidade 

societária.Defiro ainda o pedido da parte ré para esclarecimento, em Juízo, 

por peritos, quanto aos fatos. Assim, fixo prazo de até 15 dias, sob o 

risco de preclusão, para que a parte ré apresente o endereço de Anny C. 

Prestes, Orivado Nunes Filho, Jadson Eduardo C. Continho, Rônio B. M. 

Condão, Suely Alves e Heloisa R. A. Freitas.Ressalto que o deferimento 

das diligências deprecadas ficará condicionado a que a parte ré 

apresente, previamente, as questões que pretenda formular aos 

profissionais e que serão enviadas ao Juízo. Essa medida se faz 

necessária para se evitar que este Juízo depreque diligências e que, 

posteriormente, mostrem-se totalmente inúteis e protelatórias pela 

ausência de advogado no Juízo deprecado.No que tange à prova pericial 

reclamada por ambas as partes, fixo prazo de até 15 dias para que 

apresentem quesitos e, se desejarem, indiquem assistente técnico, sob o 

risco de preclusão.Advirto as partes que os quesitos mostram-se 

imprescindíveis para aferir a pertinência da prova pericial e para afastar 

sua natureza protelatória. Designo audiência para o dia 13 de outubro de 

2018, às 13h de Cuiabá.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103695 Nr: 4690-82.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Lopes Lobato, Eduardo Ferreira do 

Nascimento, Rogerio Dias Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do acusado ROGÉRIO DIAS 

ARAÚJO.Certifique-se quanto ao cumprimento do mandado de citação dos 

réus.Após a juntada, proceda-se à conclusão.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 104926 Nr: 5441-69.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Nunes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:MT17577

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 11 de setembro de 2018, às 12h30 horário oficial 

de Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.
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Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, com as informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 105207 Nr: 5585-43.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: autoridade Policial da Regional de Confresa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Alves Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT17795

 Aqui se tem auto de prisão em flagrante de RAFAEL ALVES 

GONÇALVES.Inicialmente, registra-se que se deixa de deliberar em 

audiência de custódia, neste momento, porque em Ata deliberada no dia 

4/10/2017, todas as instituições, relacionadas à segurança pública, 

reunidas, inclusive a OAB local, reafirmaram quanto aos danos que as 

audiências de custódia têm trazido para a persecução penal na 

Comarca.Anota-se ainda que dentre os problemas relacionados à 

necessidade da realização de audiências de custódia, deve ser 

destacado o escasso número de agentes policiais, civis, militares e 

penitenciários na Comarca, de modo que, a presença deles em audiências 

dessa natureza, precarizaria ainda mais os serviços por eles prestados, 

inviabilizando a segurança pública. Guisa frisar ainda que a audiência de 

custódia será realizada no próximo dia 10 de setembro de 2018, às 12h30 

de Cuiabá, pelo Juiz Titular da Comarca, consoante estabelecido no artigo 

2º, §3º, do Provimento 12/2017-CM.Dito isso. Decido.Em razão disso, 

concedo liberdade provisória o custodiado, fixando-lhes as seguintes 

obrigações, sob risco de ser decretada nova prisão: a) comparecimento 

em Juízo, no prazo de 72 horas para apresentar comprovante de 

endereço atualizado e informar contato telefônico;b) comparecimento 

trimestral em Juízo, enquanto o processo estiver em andamento, para 

informar e justificar atividades; c) obrigação de ser encontrado sempre 

que foi intimado para atos policiais ou judiciais; d) proibição de ausentar-se 

da comarca sem autorização judicial;Expeça-se o competente ALVARÁ 

DE SOLTURA em favor de RAFAEL ALVES GONÇALVES, cujo 

cumprimento apenas não será realizado caso haja outra razão que 

imponha a prisão, devendo serem observadas as peculiaridades trazidas 

pelo BNMP 2.0.Intime-se o autuado quanto ao teor da presente decisão 

com advertência de que o descumprimento da ordem poderá sujeitá-la à 

decretação da prisão preventiva. Intime-se o RAFAEL ALVES 

GONÇALVES para comparecimento na audiência de custódia 

designada.Ciência do Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62225 Nr: 4150-39.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samir Pereira Oliveira, Bartolomeu Abreu 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE CRISLEY BARROZO - 

OAB:18831/A

 Tendo em vista a participação deste magistrado ao curso “O Poder 

Judiciário e a Mídia”, que será realizado em Brasília/DF, de 06 a 08 de 

agosto, pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados (ENFAM), redesigno a audiência retro para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências para realização da solenidade.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 037/2018/DF

 O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz Substituto e Diretor do Fórum 

da Comarca de Porto dos Gaúchos, no uso de suas Atribuições Legais, 

etc ...

 Considerando que a servidora Nilza Rodrigues Gonçalves, matrícula nº 

8906, Gestora Administrativa irá usufruir de 90 (noventa) dias de licença 

para acompanhamento de saúde do filho menor Otávio Henrick Rodrigues 

Antunes no período de 13/07/2018 a 10/10/2018.

 R/E/S/O/L/V/E:

 Designar a servidora NAIR REZER, Técnica Judiciária, matrícula nº 8858, 

para responder cumulativamente ao seu cargo a função de Gestora 

Administrativa, durante o afastamento da titular Nilza Rodrigues 

Gonçalves, no período de 13/0 7/2018 a 10/10/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos – Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Porto dos Gaúchos/MT, 12 de julho de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20047 Nr: 304-42.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHBMdSrpKAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT, 

Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 .Em sede de impugnação (fls. 150/154), a requerente alegou que não 

houve qualquer acordo informal/verbal com o genitor da criança, bem 

como pugnou pela procedência dos pedidos formulados na exordial.Às fls. 

155/157 o requerido informou que a representante legal do menor exigiu 

cheques no parcelamento da dívida, razões que tornaram inviável o 

pagamento do débito alimentar. Por fim, apresentou proposta de 

parcelamento do débito alimentar, nos seguintes termos: 3 (três) vezes de 

R$ 930,00 a serem pagos em 14/05/2018, 14/06/2018 e 14/07/2018, 

comprovando o adimplemento da primeira - fl. 157-v.É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO.A legislação aplicável disciplina que o executado/requerido 

deverá pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo (CPC, art. 528).No caso dos autos, verifico que o requerido não 

comprovou a impossibilidade de adimplir os débitos, sobretudo porque 

apresentou proposta de parcelamento em 3 (três) vezes de R$ 930,00 a 

serem pagos em 14/05/2018, 14/06/2018 e 14/07/2018, bem como 

demonstrou o adimplemento da primeira parcela, por meio do comprovante 

de entrega de envelope - fl. 157-v, o qual em consulta ao website do 

Bando do Brasil foi devidamente processado, conforme extrato 

anexo.Portanto, considerando que a proposta de parcelamento e o 

respectivo início do pagamento atinge a finalidade do pleito inicial, qual seja 

satisfazer a dívida e atender os interesses da criança, DEFIRO a proposta 

apresentada pelo executado às fls. 155/155-v, em consonância com 

parecer ministerial, de modo que HOMOLOGO os respectivos e devidos 

termos.Ademais, deixo de determinar a expedição de mandado de prisão 

em desfavor do executado, eis que desproporcional com a conduta deste 

nesses autos, isto é adimplemento parcial do débito.Intimem-se as 

partes.Ciência ao MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário.Porto dos 

Gaúchos, 3 de julho de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em 

Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7483 Nr: 648-33.2006.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Arnélio Arndt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 
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OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Certifico que intimo a parte requerente, através de seu advogado, para 

que efetue o pagamento da diligência da oficial de justiça referente ao ato 

de atualização da avaliação do bem penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25106 Nr: 573-76.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdVdJ-SU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBdH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para manifesatrem no 

prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça na CP devolvida 

juntada aos autos.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134681 Nr: 1271-54.2016.811.0017

 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: Maria Célia Dantas Chianca Forte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 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 CÉLIA DANTAS CHIANCA FORTE, 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. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.Publique-se. 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.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137660 Nr: 988-94.2017.811.0017

 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: Solange Fátima Batista Nogueira

 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:

 Na sequência o Juízo declarou prejudicado o oferecimento de memoriais 

pelo pólo passivo posto que ausente na solenidade. Pelo Juízo: “Vistos. 

Etc. DOU POR ENCERRADA a instrução probatória. O presente feito 

encontra-se devidamente instruído, não havendo outras provas a serem 

produzidas. Assim, mantenho os autos conclusos para sentença.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44001 Nr: 838-84.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pereira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo Juízo: “Vistos. Tendo em vista que não houve pedido de habilitação 

dos herdeiros, intime-se o advogado da parte autora, via DJE para que 

manifeste se tem interesse no prosseguimento do feito ou requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito. Às providências. Cumpra-se”.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44561 Nr: 1205-11.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, o Juízo encerrou a fase probatória. Na sequência o Juízo declarou 

prejudicado o oferecimento de memoriais pelo polo passivo posto que 

ausente na solenidade. Pelo Juízo: “Vistos. Dou por encerrada a instrução 

processual. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para a advogada constituída 

neste ato, aportar aos autos a procuração outorgada pela parte autora. 

Após, voltem-me conclusos para sentença. Cumpra-se”.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137757 Nr: 1045-15.2017.811.0017

 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: Maria Luisa Quintino Moura

 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 a 

autora MARIA LUISA QUINTINO MOURA, no valor de 01 (um) salário mínimo 

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 o início do benefício, fixo a 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. Devendo ser a autarquia intimada para o cumprimento da ordem. 

ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de 

acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. Condeno ainda o 
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requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, que 

fixo em 10% do valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ e 

tendo em vista o disposto no artigo 85, § 2.º do Código de Processo 

Civil.Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo 

Civil.Publique-se. 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.Janaína Cristina de Almeida 

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132173 Nr: 2031-37.2015.811.0017

 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: Perpetua Ferreira de Araújo

 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 PERPÉTUA FERREIRA ARAUJO, 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. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.São Félix do 

Araguaia/MT, 11 de julho de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141550 Nr: 3414-79.2017.811.0017

 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: Minas Construções Ltda, Valdecir Barzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Produtores Rurais Área Suiá 

Missu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à petição de fls. 20-21, em que a parte autora requer a 

conversão do valor pago em duplicidade em diligências do Oficial de 

Justiça, IMPULSIONO o feito para INTIMAR a parte autora, informando-a de 

que, segundo informações prestadas pelo Departamento de Controle e 

Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso/MT, o 

referido procedimento não é possível. Nesse caso, deve a parte 

interessada requerer ao Juízo a RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM 

DUPLICIDADE; após, é necessário extrair a Guia correta (Guia de 

Diligência) e efetuar o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20134 Nr: 1032-60.2010.811.0017

 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: Perpetua Ferreira de Araújo

 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 a 

autora PERPÉTUA FERREIRA DE ARAUJO, no valor de 01 (um) salário 

mínimo 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 a data da 

distribuição da ação, consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG, que 

estabelece que, na hipótese dos autos, deverá ser considerada como 

data de entrada do requerimento administrativo a data do início da ação, 

para todos os efeitos legais. 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. Condeno 

ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbências, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos da 

Súmula 111 do STJ e tendo em vista o disposto no artigo 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil.Não havendo recurso voluntário, posto que o 

valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) 

salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau 

de jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. 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.São Félix do 

Araguaia/MT, 11/07/2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31222 Nr: 2463-32.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca da Silva Oliveira

 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:

 CÓDIGO 31222

 Vistos, etc.

Verifica-se que a determinação constante no v. acórdão foi atendida, 

acostando a parte autora aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo do benefício.

 Em contínuo, foi oportunizado à Autarquia Requerida o oferecimento de 

contestação de mérito. Seguindo-se a apresentação de impugnação à 

contestação pela parte autora.

Considerando que já houve a realização de audiência de instrução, cujas 

oitivas estão gravadas em mídia acostada (fls. 56/60), desnecessário a 

repetição do ato, que apenas postergaria o julgamento do feito. Outrossim, 

os princípios da economia e celeridade processuais orientam o 

aproveitamento dos atos processuais.

 No mais, não há irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

apreciadas.

Com isso, encerrada a instrução processual, o feito encontra-se maduro 

para julgamento. Mantenham-se os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141178 Nr: 3177-45.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirene Alves da Silva, Roberson Soares da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANNY GOMES E COSTA - 

OAB:5107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em razão da Portaria nº 841/2018-PRES, alterando 

o horário do expediente forense nos dias de jogos do Brasil na Copa do 

Mundo, redesigno a oralidade anteriormente agendada para o dia 14 de 

setembro de 2018, às 14h (MT). Que sejam as partes e seus respectivos 

advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41814 Nr: 2225-71.2014.811.0017

 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: José Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus Maria Creusa Alves de Sousa, 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que esta magistrada fora convocada para participação no 

“Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema Penitenciário: um 

questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos Humanos”, a ser realizado 

nos dias 28 e 29 de junho do presente ano, ocasião em que terá que se 

deslocar até a capital Cuiabá, estando em trânsito nos dias 26 e 27, ante a 

distância entre esta comarca até a capital, restam prejudicadas as 

audiências a serem realizadas entre este período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 30 de agosto de 

2018, às 17h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 26/2018-DF

O Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Querência – 

MT – Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto - no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei.

Considerando o Ato n. 486/2018-DRH em que a servidora MILLAINE 

FRANCISCA LOPES DA SILVA foi nomeada para exercer efetivamente o 

cargo de Técnico Judiciário-PTJ, na Comarca de Querência-MT.

 RESOLVE: LOTAR a servidora MILLAINE FRANCISCA LOPES DA SILVA, 

Técnico Judiciário-PTJ, na Secretaria da Vara Única, desta Comarca de 

Querência-MT.

 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se 

as disposições em contrario.

 Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Querência-MT, 10 de julho de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40327 Nr: 582-15.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIA TOMAZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

 Vistos.

 Trata-se de ação previdenciária proposta por MARLENE MARIA 

TOMAZONI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), ambos já qualificados nos autos, sustentando, em síntese, o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade.

 Juntou documentos.

 O INSS apresentou contestação e pugnou pela improcedência do pedido.

 Designada audiência de instrução, a oficiala de justiça deixou de intimar a 

parte autora por estar em viagem, ocasião em que o esposo de MARLENE 

asseverou que esta não possui interesse no feito por estar recebendo 

benefício previdenciário (certidão de fl. 94).

 Em audiência de instrução, ausentes as partes e testemunhas, o 

advogado da parte autora requereu o julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Analisados os autos e considerando-se o teor da certidão da oficial de 

justiça, verifico que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida 

que se impõe.

 Assim, vislumbro a hipótese de perda superveniente do objeto da 

demanda, a ensejar a extinção do feito, sem resolução de mérito.

 Destarte, reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, o feito 

deve ser extinto sem a resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do 

CPC.

 Ante o exposto, extingo o processo sem a resolução do mérito, 

consoante o art. 485, VI, do CPC.

 Sem custas e honorários.

 Arquivem-se.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16312 Nr: 927-25.2009.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG, RAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B/MT, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT, Wagner Toshio 

Shimosakai - OAB:10386-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B, Maria Beatriz Lemos Rezek - OAB:286661

 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 dos executados, 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17262 Nr: 450-65.2010.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 
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PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Cícero de Sá 

Soares Defensora Pública - OAB:100192

 Vistos.

Intime-se a parte ré para se manifestar quanto ao petitório de fl. 297 

(descumprimento do acordo firmado).

Oportunamente, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17555 Nr: 745-05.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fenix Agropecus Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrosartori Comércio e Representações 

Agrícolas Campo Verde Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Emilia Colodeto - 

OAB:274038/SP, José Jorge Themer - OAB:94.253/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leila Galle Ebeling - 

OAB:8556

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 12/07/2017.

Ademais, considerando-se que os executados ADILMAR, ADILAR, LIRGE, 

GUSTAVO, ROGÉRIO e FARMER estão em lugar incerto e não sabido, 

citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme manifestação 

da parte exequente.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47460 Nr: 893-09.2016.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 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.

Trata-se de Embargos de Declaração (REF 107) objetivando sanar a 

omissão consistente no arbitramento de honorários advocatícios em prol 

do Advogado Dativo nomeado, ante a ausência de Defensoria Pública na 

Comarca de Querência - MT.

Assiste razão ao Embargante, de modo que fixo em 5 (cinco) URH os 

honorários advocatícios em benefício do Advogado atuante.

 Certifique-se em seu favor. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17971 Nr: 1160-85.2010.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdAeXS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAAL, RG, RAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 867 do CPC, “o juiz pode ordenar a penhora de frutos 

e rendimentos de coisa móvel ou IMÓVEL quando a considerar MAIS 

EFICIENTE para o recebimento do crédito e MENOS GRAVOSA ao 

executado.”

 No caso dos autos, a dívida ora executada devidamente atualizada é de 

pouco mais de R$ 40.000,00, enquanto que o bem em que a parte 

exequente pretende alienar supera o patamar de R$ 1.200.000,00 (um 

milhão e duzentos mil reais), ou seja, a pretensão do exequente não se 

mostra eficiente, tampouco menos gravosa ao executado, de modo que 

INDEFIRO tal pedido.

De todo modo, o CPC enuncia que havendo vários meios de o credor 

promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos 

gravoso para o devedor.

Sendo assim, 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.

Aguarde-se em cartório a manifestação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59335 Nr: 2384-77.2018.811.0080

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO DOS SANTOS 

COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Seguindo a linha do processo penal e como forma de autodefesa, é 

indispensável a presença da adolescente na audiência de continuação, 

existindo necessidade de sua requisição. Estando internada 

provisoriamente à semelhança do réu preso, possui o direito de estar 

presente à audiência, como modo de autodefesa. Contudo, entendo que 

existe a possibilidade de realização sem a presença da adolescente, 

desde que haja atuação satisfatória do seu defensor, tratando-se de 

nulidade relativa. Nesse sentido, utilizando-se a analogia da jurisprudência 

processual penal, STJ, HC 252793/SP, DJ 18.06.2014. Ante as razões 

alhures, designo audiência de continuação para 13 de julho de 2018, às 

13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso). SECRETARIA: expeça-se 

o necessário COM URGÊNCIA para realização da solenidade supra. 

Cumpra-se, atentando-se ao prazo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35431 Nr: 311-40.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMQC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:RS/34607, VOLNEI COPETTI - OAB:RS/58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 70: 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 o pedido de reconsideração, 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.: 52340 Nr: 3768-12.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROMIR BRAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA BARBOSA, WYNTER FLAVIO 

SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS 

- OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando-se o abandono da causa pela parte exequente, intimada 

pessoalmente e inerte (certidão de REF. 24), julgo EXTINTO O FEITO, sem 

resolução de mérito, nps termos do art. 485, III, do CPC.

Custas pela parte exequente.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46994 Nr: 1125-81.2017.811.0080

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NADIA FRAZZON SAMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen, Prefeitura Municipal de 

Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZAN MICHELLY COELHO 

FERNANDES - OAB:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas (art. 10, inciso XXII, 

da Constituição Estadual de Mato Grosso). Sem honorários de 

sucumbência, face o rito.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47096 Nr: 1159-56.2017.811.0080

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MIRIÃ SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA FERNANDA SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:20144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas (art. 10, inciso XXII, 

da Constituição Estadual de Mato Grosso). Sem honorários de 

sucumbência, face o rito.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59232 Nr: 2341-43.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA VIVA CONSULTORIA E 

REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do mandado de 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.: 15025 Nr: 993-39.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A BRANCO E CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR - GERAL DA SUBPROCURADORIA GERAL FISCAL) 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O sistema Renajud se justifica para incluir/retirar restrições ou constrições 

judiciais, não para pesquisar a existência de veículos.

 Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder Judiciário 

o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o 

crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade.

 Deste modo, indefiro o pedido formulado.

Intime-se a parte exequente para prosseguir no feito ou requerer o que 

entende de direito.

Prazo de 30 dias.

Aguardar decurso de prazo.

 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 assinado. Certificar e providenciar o necessário. Após, arquivar.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32571 Nr: 1025-71.2013.811.0079

 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): Gelson José Schons

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leila Galle Ebeling - 

OAB:OAB/MT 8.556

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, 

com análise do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, para, 

confirmando a tutela de urgência já concedida, condenar o réu nas 

seguintes obrigações:a) obrigação de não fazer, consistente em cessar a 

atividade degradante do meio ambiente, com a paralisação imediata e 

integral de toda a atividade de uso de fogo em área agropastoril dos lotes 

nº 105 a 108, sob pena de pagamento de multa diária de R$500,00, até o 

limite de R$10.000,00(dez mil reais);b.1) obrigação de fazer, consistente 

em recompor integralmente a área degradada, reproduzindo as mesmas 

características do ambiente natural violado, por meio de compensação 

pautada pelo critério da equivalência territorial, compositiva e funcional, 

conforme projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, 

iniciando o reflorestamento, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de 

aprovação do projeto, devendo obedecer às exigências e recomendações 

feitas pelo referido órgão, sob pena de multa diária de R$500,00, até o 

limite de R$10.000,00 (dez mil reais);b.2) no caso da impossibilidade de 

recuperação da área de reserva legal ou de compensação ambiental a ser 

analisada pelo Órgão Ambiental, fica o réu obrigado a indenizar os danos 

causados ao meio ambiente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente;c) obrigação de fazer (caso ainda não o tenha 

feito), consistente em promover a inscrição do imóvel no CAR (Cadastro 

Ambiental Rural) e apresentar ao órgão estadual ambiental competente, no 

prazo de 60 (sessenta) dias contados da sentença, levantamento 

planialtimétrico da propriedade onde conste a área da Reserva Florestal 

Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19661 Nr: 983-27.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ISÍDIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 12/04/2018, 

a partir das 10:30 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, situado na 

Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, FICANDO 

DESDE JÁ INTIMA A PARTE REQUERENTE a para comparecer na pessoa 

de seu procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19661 Nr: 983-27.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ISÍDIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19661 Nr: 983-27.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ISÍDIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações prestada pelo Sr. Perito na 

manifestação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48646 Nr: 1926-97.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdAV, DdAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 12/09/2018, às 15h00m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56440 Nr: 1662-46.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKSB, HDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDBJDA-M, WJSReS, WJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono da parte autora do 

cancelamento da audiência de conciliação de 26/07/2018, às 

14h30m(MT)., bem como desde já intimado da audiência de conciliação 

redesignada para o dia 24/10/2018, às 13h00min (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54824 Nr: 1049-26.2018.811.0079

 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: CLAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono da parte autora da 

desiganção de audiência de conciliação para o dia 12/09/2018, às 14h40m 

(MT), bem como da decisão judicial de ref. 15.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32329 Nr: 788-37.2013.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adário Carneiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:OAB/MT 9266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT
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 Despacho.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08 de Março de 2016

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33081 Nr: 98-55.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oldina Kusther

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 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 manifestar-se no prazo lega, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38108 Nr: 1195-56.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionata Junior da Silva Souza, Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista a parte autora 

para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificar(em) a(s) provas que 

ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30010 Nr: 1199-35.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Dias da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar- no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672 Nr: 376-81.1999.811.0052

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LUIZ BONFIM, LINDAURA DE ANDRADE 

BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Walter Fernandes Fidélis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Calestini - OAB:4495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Fidelis - 

OAB:20.681, Giovana Sousa Peres da Silva - OAB:14.395/O

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25000 Nr: 7-64.2010.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Conti, Ivonete Conti, José Roberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Luiz Taques Oliveira - 

OAB:OAB/MT 13.152, LARIANE SILVA MARTINS - OAB:14966/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILSON CONTI, Cpf: 30034272968, Rg: 

1.808.675, Filiação: Nadyr Fagundes Conti e Almindo Conti, data de 

nascimento: 10/10/1958, brasileiro(a), natural de Horizontina-RS, 

casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não sabido 

IVONETE CONTI, Cpf: 61642320153, Rg: 3.432.004-7, Filiação: Nadir de 

Limas Florentino e Eurides Fkorentino, data de nascimento: 06/01/1963, 

brasileiro(a), natural de Capanema-PR, casado(a), do lar. 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 promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de NILSON CONTI, IVONETE CONTI E JOSÉ ROBERTO, 

por infração ao art. 171,§2°, I,c/c art. 29, ambos do Código Penal. Narra a 

denúncia que os indiciados NILSON CONTI, IVONETE CONTI e JOSÉ 

ROBERTO, qualificados nos autos, em data não precisa nos meses de 

maio a junho de 2006 venederam um imóvel rural denominado Fazenda Pé 

de Cedro pertencentes a vítima Ludovico Antonio Merighi e Martha 

Hernandes Merighi , como se proprietários fossem. Por tais razões 

incorreram nas sansões previstas em Lei e estão sendo processado e 

CITADOS para todos os termos da presente Ação e responderem a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 doCPP). Na 

resposta, os acusados poderão argüir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A). Neste ato deverão ser indagados se têm condições de 

constituirem advogado ou se pretendem nomeação de advogado dativo, 

cumprindos e na íntegra o disposto no Provimento nº 30/2008-CGJ. FICAM 

advertidos, ainda, que, não apresentada a resposta no prazo legal, será 

nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, §2º). Fica desde já 

nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca quando os 

acusadosafirmarem não possuir condições para contratar um advogado 

e/ou quando deixar transcorrer oprazo legal sem se 

manifestar.Apresentada a defesa, tornem imediatamente conclusos para 

análisedas circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para 

designação de audiência de instrução(art. 399 do CPP).Atenda-se 

integralmente o requerido na cota ministerial que se fez acompanhar 

dadenúncia, observado, porém, o disposto no item 7.5.1, III, da 

CNGC.Intimem-se.Ciência aoMinistério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Despacho: Vistos em correição.À p. 403, o representante do Ministério 

Público pugna a citação por edital do requerido, uma vez que está em local 

incerto e não sabido, conforme informações constantes dos presentes 

autos.Assim, nos termos do artigo 361, do Código deProcesso Penal, 

expeça-se edital de citação do acusado NILSON CONTI E IVONETE CONTI, 

com prazo de 15 dias. Decorrido o prazo da citação editalicia sem que o 
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Denunciado atenda o chamado deste Juizo, desde já determino a 

SUSPENSÃO do processo e do respectivo prazo prescricional, nos 

moldes do art. 366 do CPP.Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Benedita Rodrigues da 

Silva, digitei.

Rosário Oeste, 29 de junho de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83927 Nr: 2194-35.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki - 

OAB:9744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75399 Nr: 366-38.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ALENCAR DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALBERTO RAMOS - 

OAB:294128

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

Neide Alencar dos Santos Pereira em face de Banco Banif – Banco 

Internacional do Funchal (Brasil) S/A. JULGO EXTINTO este processo à luz 

do art. 487, I, do CPC.Condeno a Autora em custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado, com fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. 

Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de 

justiça gratuita.Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos 

autos em Cartório. Dispensado o registro nos termos que dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 46334 Nr: 20-63.2011.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ERALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, EDSON 

GONÇALVES, MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Pinheiro Espósito - 

OAB:4813, Simei da Silva Barros - OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilza Andréia Bento de 

Oliveira - OAB:9650/MT

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, corroborando o pedido 

liminar, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais manejados por Benedito 

Eraldo da Silva em face de Edson Gonçalves, José Carlos dos Santos e 

Maria José de Magalhães Arruda, para REINTEGRAR a parte Requerente 

na posse na posse da área descrita na inicial. Assim, JULGO EXTINTO o 

presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Condeno o Requerido em custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído 

a causa, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação na forma 

do art. 20, § 3º, do CPC. Condenação com a exigibilidade suspensa, nos 

termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da 

concessão da gratuidade de justiça.Dou por publicada a presente 

sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, 

conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Às 

providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22450 Nr: 110-50.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO DISTRIBUIDOR DE FOLHAS 227, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50910 Nr: 776-80.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50111 Nr: 1897-80.2011.811.0039

 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: NEIDE ZAMPIERI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51576 Nr: 1470-49.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO FRIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56022 Nr: 977-04.2014.811.0039

 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: HELENA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO DISTRIBUIDOR(A) NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25442 Nr: 1061-10.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENDO LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50995 Nr: 866-88.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON TEIXEIRA RAMOS, APARECIDO TEIXEIRA 

RAMOS, ÉLCIO TEIXEIRA RAMOS, WALDEMAR TEIXEIRA RAMOS, ADÃO 

TEIXEIRA RAMOS, ANTÔNIO TEIXEIRA RAMOS, JOSÉ TEIXEIRA RAMOS, 

NELSON TEIXEIRA RAMOS, JOAQUIM TEIXEIRA RAMOS, CLAUDIONOR 

TEIXEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/O, EDUARDO STEFANES SANTAMARIA - OAB:MT-14367, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:MT-5.985

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15813 Nr: 1521-36.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLICE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - OAB:MT 

20694, LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353/O, Rodolfo Marconi 

Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1521-36.2007.811.0039

CÓDIGO 15813

Vistos.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por VANDERLICE 

GARCIA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fl. 275/276.

Manifestação do patrono da parte autora à fl. 277.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fl. 275/276, bem como a manifestação de fl. 277, 

a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20583 Nr: 751-72.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO GAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 751-72.2009.811.0039

CÓDIGO 20583

Vistos

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por MARIA DO 

CARMO GAIA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fl. 136/137.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fl. 136/137, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 16997 Nr: 208-06.2008.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARBOSA - "DE CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 208-06.2008.811.0039.

CÓDIGO Nº. 16997.

Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário em que VALDECIR BARBOSA DE SOUZA 

move pelo falecimento de LUIZ BARBOSA – ESPOLIO, todos devidamente 

qualificados.

 Juntou os documentos.

Às fls. 62, foi determinada a intimação do inventariante para que 

manifestasse se possui interesse em prosseguir com o presente feito sob 

pena de extinção.

Segundo a certidão do senhor Gestor Judiciário, às fls. 87, informando 

que embora devidamente intimada, a parte inventariante nada manifestou 

nos autos.

É síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Embora devidamente intimada, conforme certidões de fls. 85 e 87 dos 

autos, a parte autora quedou-se inerte às determinações exaradas por 

parte deste juízo, sendo, assim a extinção do presente feito é medida que 

se impõe.

Pelo exposto, ante a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de necessárias.

 Publique-se.

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 Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12072 Nr: 1471-78.2005.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGGF, EFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIÁH CARVALHO QUEIRÓZ 

LIMA OLIVEIRA - OAB:23688-O, MILTON PEREIRA MERQUIADES - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1471-78.2005.811.0039

 CÓDIGO 12072

Vistos.

Tendo em vista que esta comarca não dispõe de Defensor Público, 

NOMEIO o/a Douto(a) Advogado(a) MARIÁH CARVALHO QUEIROZ LIMA 

OLIVEIRA, OAB/MT 23.688/ para patrocinar a defesa da autora, o qual 

desempenhara tal múnus público, por força da disposição estanque do 

artigo 22 e seguintes do Estatuto e Código de Ética da ilustre OAB.

 Consigno, que diante dos trabalhos desempenhados, e por força do 

provimento 09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento 

processual em questão deixo para arbitrar o quantum a título de 

honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso ao 

final dos trabalhos.

Intime-se o referido causídico acerca da referida nomeação.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51576 Nr: 1470-49.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO FRIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1470-49.2012.811.0039

CÓDIGO 51576

Vistos.

Defiro conforme requerido às fls. 131/132, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a 

elaboração dos cálculos de acordo com o acordão de fls. 108/110-v.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22450 Nr: 110-50.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 110-50.2010.811.0039

CÓDIGO 22450

Vistos.

 Remetam-se os autos ao contador judicial, tendo em vista manifestação 

de fls. 224, para que proceda à atualização do cálculo, em atenção ao 

referido pedido.

Ao retornar, intime-se a parte executada e a parte exequente para que se 

manifestem acerca dos cálculos apresentados nos autos pelo contador 

judicial no prazo comum de 30 (trinta) dias [art. 218,§1º c/c art. 183 ambos 

do CPC].

Juntada a manifestação, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 8 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54488 Nr: 2246-15.2013.811.0039

 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: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A e 

7657-B, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240

 AUTOS Nº 2246-15.2013.811.0039
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CÓDIGO 54488

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 54488 Nr: 2246-15.2013.811.0039

 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: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A e 

7657-B, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240

 Código: 54488

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Atento aos autos verifico que há documentos pendentes de juntada no 

sistema Apolo, sendo assim DETERMINO que seja procedida a referida 

juntada da Petição do Autor protocolado em: 09/06/2016 às 15:01:01 pelo 

PEA conforme noticiado pelo sistema Apolo.

Após, conclusos.

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de junho de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20539 Nr: 724-89.2009.811.0039

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUSA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O

 Autos nº. 2009/5.

Código nº. 20539.

 Vistos.

Trata-se de Ação de Regulamentação de visitas proposta por ELEUSA 

TEIXEIRA DA SILVA, em desfavor de CLAUDINEI DA SILVA CRUZ e, 

visando a quitação do débito alimentar em atraso e a regulamentação de 

visitas.

Entrementes, em folha nº. 43/44, as partes entabularam acordo, 

requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 Após, o Ministério Público (Fl. nº. 46), manifestou-se favorável à 

homologação do pactuado entre as partes.

É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (folha nº. 43/44), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de folha nº. 43/44 dos autos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104088 Nr: 3694-61.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S S AGRO TRANSPORTES LTDA-EPP, FLAVIO CÉSAR 

SMANIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS AUGUSTO GOULART 

LEMOS - OAB:44284, RISSIANE DAMIÃO DOS SANTOS KOECHE 

GOULART - OAB:13.652 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 Vistos etc.

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de referência 39.

Por outro lado, INTIME-SE PESSOALMENTE o requerente pra que constitua 

novo advogado, ante a RENÚNCIA de seu patrono, consoante ref. 45.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106077 Nr: 4618-72.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEY DALRTO DOS SANTOS 

- OAB:7461/RO

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para se manifestar quanto ao 

pedido de Prisão Civil do Executado.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107683 Nr: 573-88.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO, 

JUCELI DE JESUS MELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de citação por edital constante no termo acostado à 

ref. 36, tendo em vista que não estão presentes os requisitos 

autorizadores da medida.

Conforme previsão do art. 256, §3º do CPC, a citação por edital será 

realizada quando esgotadas as tentativas para localização da parte, o que 

não restou demonstrado nos autos.
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Cabe à parte autora diligenciar a fim de obter endereço atualizado do 

Executado ou demonstrar que as tentativas foram infrutíferas, 

possibilitando a citação por edital, nos termos da legislação processual 

civil.

Diante disso, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias informe nos autos o endereço atualizado da parte Requerida, ou 

demonstre a ocorrência da situação que autoriza a citação por edital.

INTIME-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107773 Nr: 618-92.2018.811.0078

 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: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S S AGRO TRANSPORTES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 5835-A

 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.: 107363 Nr: 385-95.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA DA SILVA SEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - OAB:21170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência formulada por KEILA DA SILVA SEBALHO, 

em desfavor do Município de Sapezal e Estado de Mato Grosso, a fim de 

conseguir transferência para vaga em UTI Neonatal.

Petição da parte autora acostada à referência 33, pugnando pela extinção 

do processo sem resolução do mérito pela perda do objeto.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto, eis que a parte foi 

regulada administrativamente pelo SUS nº 227827507 às 23h00 do dia 25 

de janeiro de 2018.

Posto isso, em consonância com o parecer Ministerial declaro EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Sem Custas.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107532 Nr: 492-42.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDC

 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 Poupança nº 31.747-0, 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.DETERMINO A REALIZAÇÃO DE ESTUDO 

PSICOSSOCIAL NA RESIDÊNCIA DA REQUERENTE E DO REQUERIDO NO 

PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO 

JUÍZO.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.: 106857 Nr: 5-72.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

GERALDA EVA DAS GRAÇAS PROFETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Marinello - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO liminarmente a 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o requeridos, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, providenciem consulta ESPECIALIZADA DE 

RETINÓLOGO, OCT DE MÁCULA EM AO (Tomografia de Coerência Óptica) 

e RETINOGRAFIA COLORIDA EM AO, bem como os demais exames, 

consultas e procedimentos (inclusive cirúrgicos) que foremprescritos pelo 

médico especialista referente a patologia alegada, à paciente GERALDA 

EVA DAS GRAÇAS PROFETA,sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentosreais) limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem 

prejuízo de outras medidas coercitivas, bem como bloqueio da quantia 

necessária para aquisição do medicamento em caso de 

descumprimento.Certifique-se o Senhor Gestor quanto o escoamento do 

prazo para contestação dos requeridos.Caso o Estado de Mato Grosso 
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ainda não tenha sido citado, determino que seja feito imediatamente por 

remessa virtual dos autos.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, e 

URGÊNCIA que o caso requer adotando-se os procedimentos necessários 

ao cumprimento efetivo da medida.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107923 Nr: 696-86.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 4ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE PORTO 

VELHO, MARIA APARECIDA BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA BERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR BORGES DOS SANTOS - 

OAB:7688, CYANIRA DE FÁTIMA SOUSA OLIVEIRA MACIEL - 

OAB:5449, PAULO FERNANDO LERIAS - OAB:3747, PAULO ROBERTO 

DA SILVA MACIEL - OAB:4132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca do r. 

despacho de ref. 4, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96885 Nr: 104-76.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o interesse de menor, remetam-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98520 Nr: 958-70.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BAPTISTA, VERIDIANA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE FARIA, TAYLA LARA 

SCHERWINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, constato que os requeridos 

apresentaram Constestação a ref. 14 juntamente com pedido de 

reconvenção, todavia não efetuou o recolhimento da custas e taxas 

processuais.

Assim, intime-se o reconvintes para que recolham as custas e taxas 

judiciais no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Após, certificado o decurso de prazo, tornem os autos conclusos.

Proceda o Senhor Gestor o cadastramento do Advogado do Polo passivo, 

eis que ate o momento não está cadastrado no sistema APOLO.

intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 80303 Nr: 386-85.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARISTELA JULIAO LOPES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE CRISTINA DE ARRUDA E 

SILVA ALVES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JULIANA DA SILVA BATISTA - 

OAB:18317/B

 “Posto isso, presentes os requisitos do art. 273 do CPC e da Lei 

10.216/01, a antecipação dos efeitos da tutela vai PARCIALMENTE 

DEFERIDA para o fim de determinar o início do tratamento clínico para 

quadro de obesidade mórbida no prazo de 24h (vinte e quatro horas), o 

qual deverá perdurar pelo tempo necessário ou até solução definitiva do 

cas presente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 

até bloqueio de valores (CPC, art. 461). Ressalte-se que, com referido 

tratamento, posteriormente deverá ser juntado nos autos laudos, 

receituários e outros documentos que comprovem a obesidade, bem 

assim, se confirmada à necessidade, realizada a cirurgia redutora de 

estômago - bariátrica.”A sentença julgou procedente o pedido formulado, e 

aplicando multa diária em caso de descumprimento, todavia a sentença foi 

reformada em sede de Apelação retirando a aplicação da multa diária.O 

município se manifestou e acostou aos autos documentos comprobatórios 

de que a paciente está passando por todo um processo pré operatório 

para cirurgia de redução de estômago.Ademais, é imperioso ressaltar que 

um cirurgia deste porte é necessário todo um tratamento anterior para que 

a mesma seja efetuada, não podendo ser “feita às pressas”, evitando 

assim transtornos e dissabores ao paciente. Sabe-se que a cirurgia é 

realizada após emissão de laudo aprovado por toda a equipe 

multidisciplinar do cirurgião, entre eles, psicólogo, nutricionista, nutrólogo, 

endocrinologista, cirurgião gastro, e outros que a equipe médica achar 

necessário.Desta forma, ante a informação de que os procedimentos pré 

operatórios estão sendo realizados, para a posterior cirurgia, DETERMINO 

a remessa dos autos ao arquivo, conforme determinado em sentença, e 

caso o procedimento não seja realizado dentro do prazo de 01(um ano) a 

partir desta data, que o autor promova o desarquivamento do feito 

impr imindo ao mesmo a fase do cumprimento de 

sentença.Intime-se.Ciência ao Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109253 Nr: 1545-58.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI FELIPE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, via remessa virtual dos autos, e a citação do 

Município de Sapezal na pessoa de seu representante 

legal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110539 Nr: 2380-46.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIRENGINEERING SAPEZAL - CONSTRUÇÃO 

E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA, JURUENA PARTICIPAÇÕES E 

INVESTIMENTOS S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, CAMPOS DE JÚLIO 

ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5736
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebe-se o petitório retro como execução PROVISÓRIA de sentença, eis 

que atendidos os requisitos legais.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, intime-se por MEIO DE SEUS 

ADVOGADOS CONSTITUÍDOS a parte executada para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor pleiteado, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

Às providências.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109979 Nr: 2063-48.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JEANE CARLA TALVANES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, estando 

presentes os requisitos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA em 

caráter liminar, para determinar a internação compulsória de RUTE 

TALVANES DOS SANTOS, devendo os requeridos, de forma solidária, no 

prazo de 10 (dez) dias, franquear, pelo período necessário e às suas 

expensas, clínica especializada pública ou privada, para o devido 

tratamento de desintoxicação, sob pena de multa diária, no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais), limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo 

descumprimento, ressalvada a possibilidade de bloqueio judicial nas 

contas dos requeridos para custeio do tratamento em caso de 

recalcitrância do cumprimento da liminar.EXPEÇA-SE mandado de 

internação, a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça junto ao Município. Na 

tentativa de evitar-se a segregação desnecessária, caberá ao Município, 

conforme o local em que se der a internação, a apresentação de relatórios 

médicos quinzenais, a explicitar as condições do paciente. A todo 

momento, mesmo fora dos referidos relatórios, de forma justificada, o 

profissional designado poderá conceder alta ao paciente.CITEM-SE os 

Requeridos para que, querendo, e no prazo legal, apresentem resposta, 

sob pena de revelia consoante preconizado no CPC. Ressalto, desde já, 

que a citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa 

de seu procurador Jurídico, via remessa dos autos, eis que o feito tramita 

de forma Virtual, e a citação do Município de Sapezal na pessoa de seu 

representante legal.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às Providências. CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111688 Nr: 3048-17.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE DE FATIMA SPURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111782 Nr: 3114-94.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO, ALBERTO 

CARLOS PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise perfunctória dos autos, verifico que neste momento 

processual não é possível apreciar o pedido de liminar, todavia, nada 

impede que após a juntada das contestações dos requeridos, possa ser 

concedida a medida liminar.

Entendo, portanto, necessária a apresentação de constestação em 

relação aos fatos, para melhor apreciar o pedido de liminar pleiteado pela 

parte autora.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta até o momento, 

postergo a análise do pedido liminar para após a chegada das 

contestações.

Cite-se os requeridos para apresentação de contestação no prazo legal.

Após, com a chegada de TODAS as contestações, intime-se a autora para 

apresentação de impugnação.

Após, certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos com 

URGÊNCIA para apreciação da liminar.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111067 Nr: 2673-16.2018.811.0078

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA, BUNGE 

ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolhimento ao final do processo.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente 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 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111110 Nr: 2692-22.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA MARIA SCHUTLZA SCHROCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO a medida liminar para o fim de determinar a 

exclusão da negativação dos dados da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, apenas no que concerne aos débitos discutidos 

nestes autos, até ulterior decisão judicial, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da devida intimação, sob pena da incidência de multa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de posterior majoração ou 

implementação de outras medidas coercitivas.Consigno que a própria 

parte Requerente poderá diligenciar junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, a fim de agilizar o cumprimento desta ordem judicial.Por fim, Defiro 

a inversão do ônus da prova, tendo em vista que se trata de ação relativa 

a direito do consumidor. Noto que estão presentes os requisitos para 

tanto, posto que as alegações constantes na inicial são verossímeis, além 

do que a Requerente é hipossuficiente em relação à Requerida, tanto no 

aspecto técnico, quanto informativo (art. 6º, VIII do CPC).INTIMEM-SE as 

partes acerca do necessário cumprimento da ordem judicial, bem como 

para comparecerem à audiência de conciliação que deverá ser designada 

de acordo com a pauta do Conciliador, fazendo-se as advertências 

contidas no § 1º do art. 18 do CDC, bem como dos Enunciados 20, 53 e 78 

do FONAJE.FRISA-SE QUE NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE ACORDO 

SE FAZ NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PARA CONTESTAR E IMPUGNAR EM 

PRAZO CONTÍNUO, ARGUINDO AS PARTES SOBRE O INTERESSE OU 

NÃO NA PRODUÇÃO DE PROVAS.CITE-SE a reclamada para, querendo e 

no prazo legal, apresentar contestação, com as advertências de eventual 

revelia.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Às providências.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110672 Nr: 2448-93.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIRLEI ALVES FURQUIM ZDZIARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111392 Nr: 2866-31.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANI DA ROSA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, , ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 
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quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

determino, com URGÊNCIA em razão de pedido de tutela, que se digitalize 

a integralidade deste feito e, incontinenti, encaminhe-se ao referido núcleo 

(NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço.

Aportado aos autos o parecer, tornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de Urgência.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111602 Nr: 2996-21.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA RODRIGUES DE MORAES GIANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111318 Nr: 2815-20.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON PONCIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Tutela de urgência analisada em regime de plantão.

Diante disso, profiro o presente despacho para fins de regularização do 

Sistema Apolo, no que se refere o lançamento do andamento 

correspondente concessão da tutela, cuja decisão assinada consta nos 

autos para seu regular cumprimento.

Proceda a Secretaria com o INTEGRAL cumprimento de decisão proferida 

pelo Juiz Plantonista, no tocante a citação de todos os requeridos e 

demais providências que se fizerem necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111325 Nr: 2821-27.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH BASTOS CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

determino, com URGÊNCIA em razão de pedido de tutela, que se digitalize 

a integralidade deste feito e, incontinenti, encaminhe-se ao referido núcleo 

(NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço.

Aportado aos autos o parecer, tornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de Urgência.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111597 Nr: 2994-51.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 2ª VARA DE GUAJARÁ MIRIN/RO, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARLEY DA SILVA QUIRINO, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO NUNES NETO - 

OAB:OAB/RO 158

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência designada para a data de 22.08.2018 às 14h50min na sede 

deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111034 Nr: 2653-25.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CRIMINAL DE VILHENA-RO, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOTARDO, VERA LUCIA DE 

ARAUJO GOTARDO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - 

OAB:MT/13.178-B

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência designada para o dia 30.08.2018 às 13h20min na sede deste 

Juízo.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 610-67.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana do Nascimento, Marcelo Gabriel Canuto 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT, 

Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/MT

 Vistos, etc. Preliminarmente, no que tange a alegação de inépcia da peça 

acusatória citada na manifestação de fls. 217/219, tenho que houve por 

sanada considerando o recebimento da peça inicial acusatória, bem como, 

o despacho ordenatório do seguimento dos atos instrutórios, motivo pelo 

qual deixo de acatar a preliminar atacada. Em seguimento HOMOLOGO a 

desistência da oitiva da testemunha Fernando Bastos Vilela. No mais, 

aguarde-se a devolução da carta precatória encaminhada à Comarca de 

Porto dos Gaúchos-MT para inquirição da testemunha Gleivysson Santos 

Rodrigues da Silva, devendo ser oficiado ao juízo de Porto dos 

Gaúchos-MT, informando a desnecessidade do recambiamento da 

acusada Juliana para comparecimento em audiência. No mais, reitero que 

seja oficiada à Politec e à Delegacia de Polícia para que junte o laudo 

definito de constatação, bem como seja oficiado a terceira Vara Criminal 

de Sinop-MT informando eventual cometimento de falta grave da 

reeducanda Juliana, nos autos de execução de pena de nº. 275246, 

considerando a prisão em flagrante desse processo de Tabaporã. Ainda, 

certifique quanto a devolução dos laudos psicossociais na casa da 

genitora da flagrada e na residência do flagrado conforme decisão de fls. 

49. Com o aporte da referente missiva devidamente cumprida, abra-se 

vista às partes para apresentação de Memoriais Finais, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela acusação, e, após, à defesa, 

preliminarmente da acusada Juliana e, após, do acusado Marcelo. Após, 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21178 Nr: 544-63.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  R e l a t ó r i o  d e  I n v e s t i g a ç õ e s - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMdT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRN, LSD, EAdS, DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA, 

Cpf: 04743358108, Rg: 2412425-7, Filiação: Rosangela Laurindo de Lima e 

Almir Aparecido de Souza, data de nascimento: 12/06/1995, brasileiro(a), 

natural de Planaltina do Paraná-PR, solteiro(a), estudante. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE A PARTE ACIMA QUALIFICADA, PARA QUE 

APRESENTEM CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10(dez) DIAS

Resumo da Inicial: RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES ANÁLAGO AO CRIME 

DO ART. 129, DO CP

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intimem-se as partes que não 

foram encontradas por edital e, com ou sem reposta, cumpra-se a decisão 

de fl. 99/100.Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 27 de junho de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7552 Nr: 475-75.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Rantim - ME, Cláudio Rantim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): C. RANTIM - ME, CNPJ: 01983022000181, 

Inscrição Estadual: 13.030.852-8 e atualmente em local incerto e não 

sabido CLÁUDIO RANTIM, Cpf: 24191957953, Rg: 1.661.110, Filiação: 

Antonio Rantim e Graciosa Casaretto, data de nascimento: 02/09/1955, 

brasileiro(a), natural de Marialva-PR, casado(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE AS PARTES, ACIMA QUALIFICADAS, ACERCA DA 

AVALIAÇÃO DE 01(um) TERRENO URBANO COM ÁREA DE 450M², 

REGISTRADO NO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE PORTO DOS 

GAÚCHOS, MATRÍCULA 5.604.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL REPRESENTADA PELA 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº002449/06-A

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se por edital os 

executados da avaliação, bem como proceda-se ao registro da penhora 

realizada na matricula do imóvel. Após, cumpra-se o despacho de fl. 46 

quanto ao leilão do bem.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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 27 de junho de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11821 Nr: 560-85.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Aparecido Ajala Roa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAN APARECIDO AJALA ROA, Cpf: 

00132504189, Rg: 1834025-3, Filiação: Willian Belmont Roa e Maria Ajala, 

data de nascimento: 16/03/1984, brasileiro(a), natural de Tacuru-MS, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI, COMO 

INCURSO NO ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO 

CP, C/C ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/90

Despacho: Vistos em correição.CUMPRA-SE integralmente a decisão de 

fls. 53, CITANDO o denunciado por edital.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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 27 de junho de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9110 Nr: 744-46.2008.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Henning

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:7389

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR HENNING, Cpf: 52276600187, 

Rg: 815.081, Filiação: Olivia Mafalda Henning, data de nascimento: 

23/11/1970, brasileiro(a), natural de Descanso-SC, casado(a), 

comerciante, Telefone 66-9641-9560. atualmente em local incerto e não 
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sabido

Finalidade: I- INTIME-SE O REQUERIDO, acima qualificado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento referente a indenização 

pecuniária em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, sob pena de ter 

o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). 

II- Bem como, para que em igual prazo, forneça 1.200 (um mil e duzentas) 

mudas das essências peroba e itaúba à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Tabaporã-MT

Resumo da Inicial: Ação Civil Pública Ambiental

Despacho/Decisão: Vistos em correição.DEFIRO o postulado pelo MPE às 

fls. 187, sendo assim, INTIME-SE o executado na forma da decisão de fls. 

167, mediante edital.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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 25 de junho de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27475 Nr: 652-53.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamplona Comércio de Imóveis e Materiais de 

Construção Ltda - EPP, Bruno Tavares de Oliveira, Paulo Cezar de Paula, 

Elenice Donizete Ribeiro de Paula, Luciano Souza Fales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8.247-B, Manoela de São José Ramos - OAB:21.250-O, Marcelo 

Huck Junior - OAB:MT/17.976, Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO TAVARES DE OLIVEIRA, Cpf: 

06146137103, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

LUCIANO SOUZA FALES, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido ELENICE DONIZETE RIBEIRO DE PAULA, Cpf: 41137000104, Rg: 

578.799, brasileiro(a), casado(a), empresária. 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: Ação de Execução Fiscal referente a Certidão de 

Dívida Atiiva nº 2017723

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique-se quanto ao 

cumprimento da (s) carta (s) precatória (s) expedida (s) nos autos. Após, 

ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias sem devolução, abram-se 

vistas às partes para se manifestar e, após, conclusos.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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 25 de junho de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26990 Nr: 376-22.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Borges dos Santos - ME, Janaina Michele 

Borges Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. M. BORGES DOS SANTOS - ME, CNPJ: 

16939556000188 e atualmente em local incerto e não sabido JANAINA 

MICHELE BORGES SANTOS, Filiação: Josué Pereira dos Santos e Idineti 

Timothio Borges, data de nascimento: 16/03/1985, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, solteiro(a), menor impúbere. 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: Ação de Execução de Título Extrajudicial

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I – Defiro o pedido formulado em 

manifestação de fls. 75/76, nos termos do art. 246, IV, do CPC/2015.II – 

Sendo assim, CITEM-SE os executados por EDITAL, pelo prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, do CPC/2015), constando os termos da decisão de 

fls. 38/39;III – Uma vez transcorrido o prazo legal, e quedando-se inerte o 

executado, fica desde já NOMEADO como CURADOR ESPECIAL do 

executado o D. Causídico Dr. ABRAÃO LINCON DE LAET, ocasião em que 

deverá o mesmo ser intimado da presente nomeação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 25 de junho de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26794 Nr: 275-82.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. Neves Madeiras - EPP, José Félix Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. F. NEVES MADEIRAS - EPP, CNPJ: 

04163037000191 e atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ FÉLIX 

NEVES, Cpf: 41118464168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Execução Fiscal referente a Certidão de 

Dívida Ativa nº 201612042

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Preliminarmente, considerando 

que a execução foi proposta em face da pessoa jurídica e, também da 

pessoa física, necessário a parte autora regularizar o polo passivo, 

considerando informações do óbito do executado José Félix Neves. Nesse 

sentido, indefiro o pedido de fl. 15, pois cabe à parte providenciar tal 

documento. No mais, cite-se a empresa executada por edital, sendo que a 

parte exequente deve dar o regular andamento quanto à regularização da 

parte passiva do Sr. José Félix Neves.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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 25 de junho de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21163 Nr: 529-94.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 
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Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Pedroso de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NATANAEL PEDROSO DE ALMEIDA, Cpf: 

06394760153, Rg: 0108687-1, brasileiro(a), divorciado(a), funcionário 

público. 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: Ação de Execução Fiscal referente as Certidões de 

Dívida Ativa nº: 1572/2008, 1800/2009, 2681/2010, 3650/2010, 1344/2011 

e 1239/2011 referente ao IPTU e acessórios, dos imóveis: 

001.01.229.007.001 e 001.04.002.018.001

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foi encontrado (a) em seu 

endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, 

está em lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e 

com o art. 256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução 

fiscal, somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Nos termos do enunciado 210 da Súmula do 

TFR, "Na execução fiscal, não sendo encontrado o devedor, nem bens 

arrestáveis, é cabível a citação editalícia". Apenas é possível realizar a 

citação por edital na execução fiscal depois do exaurimento de todas as 

tentativas para encontrar o executado, devendo, antes, haver as 

diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, 

ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. 

No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, 

j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª 

Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 

28.06.2004, p.203.).Será nula a citação por edital, segundo entendimento 

firmado no âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da 

determinação legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências 

necessárias à localização do réu. À propósito, esse entendimento 

consolidou-se no enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim 

redigido: “ A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades".Exaurir todas as tentativas não 

equivale a determinar que o oficial de justiça vá ao endereço fiscal do 

executado várias vezes. Basta uma única tentativa, sendo suficiente a 

certidão que ateste não ter sido o executado localizado no seu domicilio 

fiscal. (STJ, lª Turma, AgRg no AREsp 206.770/RS, ReI. Min. Benedito 

Gonçalves, j. 13.11.2012. Dle 22.11.2012.) Se, feita a citação por via 

postal e, depois, por oficial de justiça, mas não localizado o executado no 

seu domicílio, já se viabiliza a citação por edital. Destrate, tendo e vista que 

já houve o esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro 

o pedido realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 25 de junho de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12143 Nr: 139-61.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas A. de Oliveira Silva - Comércio - ME, 

Douglas Antonio de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOUGLAS A. DE OLIVEIRA SILVA - 

COMÉRCIO - ME, CNPJ: 05486445000147 e atualmente em local incerto e 

não sabido DOUGLAS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, Cpf: 91533490163, 

Filiação: José Antonio da Silva Oliveira e Mariza de Oliveira, data de 

nascimento: 10/08/1980, brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, 

solteiro(a), vendedor/serviços gerais. 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: Ação de Execução Fsical referente ao Auto de 

Infração nº 408433/D, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 1897178

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do 

Executado, tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço fiscal 

pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em lugar 

incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, 

II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente 

após o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.Nos termos do enunciado 210 da Súmula do TFR, "Na 

execução fiscal, não sendo encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, 

é cabível a citação editalícia". Apenas é possível realizar a citação por 

edital na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas 

para encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo 

do oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Exaurir todas as tentativas não equivale a determinar que o 

oficial de justiça vá ao endereço fiscal do executado várias vezes. Basta 

uma única tentativa, sendo suficiente a certidão que ateste não ter sido o 

executado localizado no seu domicilio fiscal. (STJ, lª Turma, AgRg no 

AREsp 206.770/RS, ReI. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.11.2012. Dle 

22.11.2012.) Se, feita a citação por via postal e, depois, por oficial de 

justiça, mas não localizado o executado no seu domicílio, já se viabiliza a 

citação por edital. Destrate, tendo e vista que já ouve o esgotamento das 

tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido realizado pelo 

Exequente, devendo-se expedir edital de citação, observando-se as 

determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o prazo 

de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao exequente 

para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 25 de junho de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24951 Nr: 232-82.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cledilei Lopes Riva - ME, Cledilei Lopes Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEDILEI LOPES RIVA - ME, CNPJ: 
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05654990000103, Inscrição Estadual: 132192810 e atualmente em local 

incerto e não sabido CLEDILEI LOPES RIVA, Cpf: 48908991115, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de execução Fiscal representada pela CDA nº 

20141112

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do 

Executado, tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço fiscal 

pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em lugar 

incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, 

II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente 

após o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.Nos termos do enunciado 210 da Súmula do TFR, "Na 

execução fiscal, não sendo encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, 

é cabível a citação editalícia". Apenas é possível realizar a citação por 

edital na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas 

para encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo 

do oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Exaurir todas as tentativas não equivale a determinar que o 

oficial de justiça vá ao endereço fiscal do executado várias vezes. Basta 

uma única tentativa, sendo suficiente a certidão que ateste não ter sido o 

executado localizado no seu domicilio fiscal. (STJ, lª Turma, AgRg no 

AREsp 206.770/RS, ReI. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.11.2012. Dle 

22.11.2012.) Se, feita a citação por via postal e, depois, por oficial de 

justiça, mas não localizado o executado no seu domicílio, já se viabiliza a 

citação por edital. Destrate, tendo e vista que já ouve o esgotamento das 

tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido realizado pelo 

Exequente, devendo-se expedir edital de citação, observando-se as 

determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o prazo 

de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao exequente 

para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 25 de junho de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22506 Nr: 546-96.2014.811.0094

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ANUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Milton Nascimento, Luiz Lemes Martins, 

Izaias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6.117-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTÔNIO MILTON NASCIMENTO, Cpf: 

57140081115, brasileiro(a), casado(a), agricultor e atualmente em local 

incerto e não sabido IZAIAS DE OLIVEIRA, brasileiro(a), solteiro(a), 

agricultor. 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: Embargos de Terceiros, no respeitante à AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE provida por Antônio Milton 

Nascimento e Luiz Lemes Martins contra Izaías de Oliveira

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Processo em ordem.Proceda-se a 

Secretaria da Vara Única com as diligências necessárias para o regular 

andamento do feito. 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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 25 de junho de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30993 Nr: 516-22.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idemar Antonio Froldi Junior, Nutrilatina 

Laboratórios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FARIAS DE 

OLIVEIRA BARBOZA - OAB:34663, ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS - 

OAB:104731, ALTEMIR BOHRER - OAB:41844, AMIR VIEIRA SOBRINHO 

- OAB:15235, ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS E SILVA - OAB:5539, ANGELO 

CESAR LEMOS - OAB:64228, ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN 

- OAB:OABSC15.672, ANTÔNIO CARLOS ROSA - OAB:4990-B, ARI 

ALVES DA ANUNCIAÇÃO - OAB:OABRS 34.752, ASTOR BILDHAUER - 

OAB:OABMS19882-B, CARLOS GUILHERME ARRUDA SILVA - 

OAB:OABMG 68.106, CLÁUDIA PORTES CORDEIRO - OAB:219265, 

ERIKA CRISTINA FRAGETI SANTORO - OAB:128776, EVANDRO LÚCIO 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:133091, FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:5478, GERALDO CHAMON JÚNIOR - OAB:67956, João Luiz 

Ceccatto Tonelli - OAB:PR/41.785, JORGE MARCELO CÂMARA 

ALVES - OAB:13724 BA, MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - 

OAB:10856, MARCELO VICENTE DE ALKMIM PIMENTA - OAB:62949, 

MARCO AURÉLIO AGUIAR BARRETO - OAB:8755, MARCOS EDMUNDO 

MAGNO PINHEIRO - OAB:64233, MARCUS ANTONIO CORDEIRO RIBAS - 

OAB:9491, PAULO SÉRGIO GALIZIA BISELLI - OAB:25219, RENATO 

CHAGAS MACHADO - OAB:66233, RICARDO MATOS E FERREIRA - 

OAB:18291, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770, SANDRO 

DOMENICH BARRADAS - OAB:115559, SANDRO NUNES DE LIMA - 

OAB:24693, SÉRGIO MURILO DE SOUZA - OAB:24535, SILVIO 

OLIVEIRA TORVES - OAB:OABRS 29.355, VICENTE PAULO DA SILVA - 

OAB:19578, VOLNEI ROQUE ZANCHETTA - OAB:11464, WAGNER 

MARTINS PRADO DE LACERDA - OAB:111593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 516-22.2018.811.0094 – CÓDIGO: 30993 – NÚMERO/ANO: 

0/2018

TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EXECUTADO: NUTRILATINA LABORATÓRIOS LTDA E IDEMAR ANTÔNIO 

FROLDI JÚNIOR

Pelo presente, faz saber a todos, que será levado à arrematação em 

primeiro e segundo leilão, o bem de propriedade de SUPERTRADE GESTÃO 

DE NEGÓCIOS – EIRELI na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 20 de julho de 2018, a partir das 10:00 horas, por preço 

não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 20 de julho de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior 50% (cinquenta por cento).

LOCAL: Através do site www.balbinoleiloes.com.br.

BEM: Estância Ferro I, com a área de 5,36ha (cinco hectares e três mil e 

seiscentos metros quadrados), destacada de área maior, “Reserva para 
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Aeroporto”, do loteamento “Tabaporã”, situado neste Município e Comarca 

de Tabaporã/MT, com seus rumos (norte magnético), medidas e 

confrontações, descritos como seguem: MP-1 (marco principal 1) – que 

confronta com a Área Remanescente, seguindo com o rumo de S00º00'N 

e distância de 183,33 metros, encontra-se o MP-2, neste trecho divide com 

Área remanescente; MP-2 que confronta com a Área remanescente, 

seguindo com o rumo de W 90º00'E, e distância de 292,60 metros 

encontra-se o MP-3, neste trecho divide com Área remanescente; MP-3: 

que confronta com a Área remanescente e Rua de Acesso (Rua do 

Aeroporto), seguindo com o rumo de N 00º00'S, e distância de 183,33 

metros encontra-se o MP, neste trecho divide a Rua de acesso (rua do 

Aeroporto). MP-4 que confronta com a Área remanescente e Rua de 

acesso (rua do Aeroporto), seguindo com o rumo de E 90º00'W, e 

distância de 292,60 metros encontra-se o MP-1, neste trecho divide com a 

área Remanescente, fechando assim o perímetro. Imóvel matriculado sob 

nº 877 no Cartório de Registro de Imóveis do 1ª Ofício da comarca de 

Tabaporã/MT.

AVALIAÇÃO: R$ 107.200,00 (cento e sete mil e duzentos reais), em 09 de 

novembro de 2017.

AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 108.189,76 (cento e oito mil, cento e 

oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), em 29 de maio de 2018.

 *A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

DEPOSITÁRIO(A): IDEMAR ANTÔNIO FROLDI JÚNIOR, Estarda da Ribeira, 

nº 651, Barro Atuba, Curitiba/PR – CEP: 82.860-000.

 VALOR DA DÍVIDA: R$ 6.814.372,91 (seis milhões, oitocentos e quatorze 

mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), em 04 de 

julho de 2016.

ÔNUS: Eventuais constantes na Matricula Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº. 22; Luiz Balbino.da 

Silva, Famato nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Jucemat nº. 29 e 

Famato nº. 067/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do lanço vencedor. O pagamento da comissão será à vista ou até 

24 horas. Em caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor 

devido será de 2,5% (dois e meio por cento) a título de comissão, 

calculados da avaliação

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando 

ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% 

(vinte por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 

24 horas.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. Obs.: Lances à 

vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance 

ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado NUTRILATINA 

LABORATÓRIOS LTDA, na pessoa de seu Representante Legal, e IDEMAR 

ANTONIO FROLDI JUNIOR, e seu cônjuge se casado for, SUPERTRADE 

GESTÃO DE NEGÓCIOS – EIRELI, na qualidade de Proprietária do Imóvel, 

bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular 

de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão 

de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Tabaporã/MT, 29 de maio de 2018. Eu, __________ Solange 

Cristina de Oliveira Freitas, Gestora Judiciária, o subscrevo e assino.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22955 Nr: 848-28.2014.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacilda Venezian da Silva Santos, Reginaldo 

da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT, Marcos Alexandre Belatti - OAB:197.127 SP

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação da ré, Cacilda 

Venezian da Silva Santos, na pessoa do advogado de defesa, para 

comparecer à audiência designada pelo Juízo Deprecado da Vara Única 

de Agua Clara/MS, para interrogatória, que se realizará no dia 25/07/2018, 

às 14h30min, no endereço: Rua Francisco Vieira, nº 200, Bairro Jardim 

P r i m a v e r a ,  A g u a  C l a r a -  M S ,  c o n f o r m e  O f í c i o  n º 

0000853-22.2018.8.12.0049-0001/CPE/TJMS, juntado aos autos às fls. 

155-verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9254 Nr: 119-75.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. J. Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8656, Rafael Sganzerla Durand - OAB:211.648 SP

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar as partes na pessoa de 

seus advogados, acerca da perícia designada para o dia 13/08/2018, às 

14:30 horas, nos termos da petição de fls. 1061/1062.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 58496 Nr: 1439-40.2017.811.0108

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOHANA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO SCHEREN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a 

alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais da 

requerente, assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que a requerente 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 
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comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita;

Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, proceda ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 60853 Nr: 2897-92.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nielson Natanael de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O

 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 COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por NIELSON NATANAEL DE PINHO em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Passo a análise do 

pedido liminar.Pois bem. Analisando os documentos juntados verifico ser 

inviável o pedido de antecipação de tutela, por ora, vez que o pedido 

formulado na inicial depende de averiguação aprofundada, não havendo 

prova inequívoca da incapacidade total e definitiva do autor, para o 

exercício de atividade laboral, considerando que os documentos médicos 

acostados são datados do ano de abril/2016 a outubro/2016, não 

apresentando nenhum laudo médico ou documento comprovando sua 

incapacidade com data recente de forma a comprovar a necessidade de 

se afastar de suas atividades laborais (pp. 11/13), necessitando, portanto 

de dilação probatória aprofundada para verificação por meio de laudo 

médico da sua incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa..Assim, postergo a apreciação do pedido de antecipação de 

tutela, para após a produção antecipada de pericia médica, que desde já 

determino. 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 Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62548 Nr: 757-51.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA, Ed-Wilson Alves 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:MT/3620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

o recolhimento referente às custas judiciais, sob pena de devolução da 

carta precatória sem o seu devido cumprimento.

Cumpra-se às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63527 Nr: 1358-57.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anersi Natalino Rek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanir Rodrigues Rek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 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 do 

requerente, assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que o requerente 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;

Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, proceda ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 59750 Nr: 2187-72.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marcia Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de AÇÃO DE PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, tendo as partes acima 

qualificadas.Conforme certidão retro (p. 80), o perito médico nomeado não 

atua mais no município, fazendo necessária a 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.Nos termos do artigo 1º 

da Resolução nº 305 de 07 de outubro de 2014, editada pelo Conselho da 

Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito 

da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observado os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II da referida resolução.É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o(a) periciando(a) 

estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do(a) 

segurado(a) para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício (art. 60, § 8º da Lei 13.457/17).Assinalada 

data para realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos 

assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 52591 Nr: 888-94.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZANCHETT SOBRINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, tendo as partes acima 

qualificadas.Conforme certidão retro (p. 86), o perito médico nomeado não 

atua mais no município, fazendo necessária a 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 
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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.Nos termos do artigo 1º 

da Resolução nº 305 de 07 de outubro de 2014, editada pelo Conselho da 

Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito 

da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observado os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II da referida resolução.É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o(a) periciando(a) 

estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do(a) 

segurado(a) para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício (art. 60, § 8º da Lei 13.457/17).Assinalada 

data para realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos 

assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 53603 Nr: 1387-78.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDO MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, tendo as partes acima qualificadas.Conforme certidão retro (p. 

31), o perito médico nomeado não atua mais no município, fazendo 

necessária a 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.Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 305 de 

07 de outubro de 2014, editada pelo Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observado os limites mínimo 

e máximo estabelecidos na tabela II da referida resolução.É imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o(a) periciando(a) estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do(a) segurado(a) para que 

assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do 

benefício (art. 60, § 8º da Lei 13.457/17).Assinalada data para realização 

da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, se 

houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que reste 

frustrada a realização dos atos designados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 49166 Nr: 1128-20.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGANES WILLIAN TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE, tendo as partes acima 

qualificadas.Conforme certidão retro (p. 38), o perito médico nomeado não 

atua mais no município, fazendo necessária a 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.Nos termos do artigo 1º 

da Resolução nº 305 de 07 de outubro de 2014, editada pelo Conselho da 

Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito 

da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observado os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II da referida resolução.É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o(a) periciando(a) 

estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do(a) 

segurado(a) para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício (art. 60, § 8º da Lei 13.457/17).Assinalada 

data para realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos 

assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 52486 Nr: 828-24.2016.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FRANÇA SOARES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, tendo as partes acima qualificadas.Conforme certidão de p. 

62, o perito médico nomeado não atua mais no município, fazendo 

necessária a 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.Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 305 de 

07 de outubro de 2014, editada pelo Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observado os limites mínimo 

e máximo estabelecidos na tabela II da referida resolução.É imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o(a) periciando(a) estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do(a) segurado(a) para que 

assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do 

benefício (art. 60, § 8º da Lei 13.457/17).Assinalada data para realização 

da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, se 

houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que reste 

frustrada a realização dos atos designados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22972 Nr: 817-39.2009.811.0108
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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: Telma Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, tendo 

as partes acima qualificadas.Conforme certidão retro (p. 200), o perito 

médico nomeado não atua mais no município, fazendo necessária a 

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.Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 305 de 07 de outubro de 

2014, editada pelo Conselho da Justiça Federal, as despesas com 

advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à 

conta da Justiça Federal, observado os limites mínimo e máximo 

estabelecidos na tabela II da referida resolução.É imprescindível que, nos 

laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a 

data estimada em que o(a) periciando(a) estará suscetível de reabilitação, 

ou seja, a data possível de alta do(a) segurado(a) para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício (art. 

60, § 8º da Lei 13.457/17).Assinalada data para realização da perícia, 

intimem-se as partes e os respectivos assistentes, se houverem, 

observando-se prazo razoável com intuito de evitar que reste frustrada a 

realização dos atos designados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62036 Nr: 467-36.2018.811.0108

 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: JOSÉ CICERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL, tendo 

as partes acima qualificadas.Conforme certidão retro (p. 27), o perito 

médico nomeado não atua mais no município, fazendo necessária a 

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.Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 305 de 07 de outubro de 

2014, editada pelo Conselho da Justiça Federal, as despesas com 

advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à 

conta da Justiça Federal, observado os limites mínimo e máximo 

estabelecidos na tabela II da referida resolução.É imprescindível que, nos 

laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a 

data estimada em que o(a) periciando(a) estará suscetível de reabilitação, 

ou seja, a data possível de alta do(a) segurado(a) para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício (art. 

60, § 8º da Lei 13.457/17).Assinalada data para realização da perícia, 

intimem-se as partes e os respectivos assistentes, se houverem, 

observando-se prazo razoável com intuito de evitar que reste frustrada a 

realização dos atos designados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 62868 Nr: 944-59.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVALHEIRO E DAL PRA LTDA ME, PEDRO 

PAULO TIRLONIO, PAULO CEZAR CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se os requeridos para que efetuem 

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, poderão os 

requeridos oferecerem 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.: 62971 Nr: 1013-91.2018.811.0108

 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: CLODOALDO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 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 do 

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.: 62987 Nr: 1023-38.2018.811.0108

 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: PEDRO FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

Recebo a inicial, desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada no dia 22 de agosto de 2018, às 14h00min.

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).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado dos autores ou do 

requerido 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 requerido poderá oferecer contestação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC, no prazo de 30 dias (art. 335, III c/c 

art. 231, II e art. 183, todos do CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pela autora (art. 341 do CPC).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 62887 Nr: 954-06.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocemar Elias Krause, DILAMAR VOLMIR 

KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63098 Nr: 1083-11.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Ramaldes de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ERIC MOLOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Recebo a inicial.

 Desde já, designo audiência de conciliação/mediação a ser realizada no 

dia 22 de agosto de 2018, às 13h30min.

Cite-se o requerido para comparecer ao ato designado, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos 

§ § 1º e 2º, do art. 695, CPC.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), 

salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL N. 07/2018-DF

O Doutor Jean Paulo Leão Rufino, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, considerando a decisão proferida no Pedido nº 

0725534-65.2017.8.11.0085 - CIA, que autorizou esta Comarca a realizar 

o Processo Seletivo para Credenciamento de Fisioterapeuta, TORNA 

PÚBLICO, para ciência dos interessados, a abertura do processo seletivo 

visando o preenchimento de 01 (uma) vaga para Fisioterapeuta, bem como 

formação de cadastro de reserva.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas 

físicas para atuar na área de fisioterapia, sendo disponibilizada 01 (uma) 

vaga para fisioterapia e cadastro de reserva.

1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos 

servidores Kátia Flávia Beê, Gestora Geral, matrícula 10.952, Aline Shorro, 

Gestora Judiciária, matrícula 32.619 e Elisandra Hattori da Rocha, matrícula 

12.747.

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

a) divulgação do edital;

b) inscrição dos interessados;

c) análise da documentação e do currículo;

d) divulgação dos interessados habilitados;

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente, no edifício do Fórum 

da Comarca de Terra Nova do Norte, situado na Av. Cloves Felício 

Vettorato, nº 1000, Bairro Centro, no horário de expediente ao público 

(das 12 às 19h), com início no dia – 16/07/2018 e término no dia 

17/08/2018, considerando-se como extemporânea e sem validade 

qualquer inscrição feita fora desse período.

3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

4.1. São requisitos para o credenciamento de

Fisioterapeuta e Psicólogo, de que tratam os Provimentos 19/2014-CM e 

16/2016-CM:

I - Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

II - Ser maior de vinte e um (21) anos;

III - Não possuir antecedentes criminais.

IV - Ser bacharel em Fisioterapia, por instituição

devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no 

Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO);

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

5.1. Os candidatos deverão protocolizar, no Protocolo Geral da Comarca 

de Terra Nova do Norte-MT, a ficha de inscrição constante do anexo I, 

acompanhada dos seguintes documentos:
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I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;

II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

IV - cópia autenticada do diploma de curso superior reconhecido pelo MEC;

V – cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser 

apresentados para cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital;

 VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato, para profissionais fisioterapeutas;

VII - atestado de sanidade física e mental;

VIII – declaração (anexo II) de que tem pleno conhecimento e concorda 

com as regras estabelecidas neste Edital e no Provimento 19/2014-CM.

IX - declaração de parentesco (Anexo III);

X - duas fotografias 3x4 recentes.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato 

Grosso, sendo a nota composta da seguinte forma:

6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto, uma única vez.

6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado 

aquele que tiver:

a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003;

b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6,1,2;

d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 

6.1.3 deste Edital.

6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital e dos Provimentos 

019/2014/CM e 016/2016-CM.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 016/2016-CM

7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 19/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 9.323, de 02/07/2014, bem como ao 

Provimento 016/2016-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – 

M T ,  e d i ç ã o  9 . 8 3 0 ,  d e  0 3 / 0 8 / 2 0 1 6 ,  c o n f o r m e  C I A 

006427-74.2016.8.11.0000.

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

8.3. Os casos omissos serão solucionados Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo.

Terra Nova do Norte/MT, 03 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Diretor do Foro.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56449 Nr: 961-72.2015.811.0085

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EC, AFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDLP, TDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para intimação da advogada 

dativa da autora acerca dos documento de fls. 57 e 70 (certidão negativa 

de intimação do requerido Vagner de Lima Pessoa), para querendo 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64199 Nr: 651-61.2018.811.0085

 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: EDUARDO LUIZ GABIATTI, SANDRA DE JESUS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:OAB/MT-12.691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado, pois não 

vislumbro a prova inequívoca para a sua concessão.DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.CITE-SE o 

requerido, 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 requerido 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 atentatório 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).Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 50520 Nr: 431-73.2012.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 22, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos 

do requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na 

petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 8º do 

artigo 83 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, equitativamente, em R$ 

1.000,00 (mil reais).Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do NCPC.P. R. I. 

C.Defiro o pedido de restituição dos valores depositados equivocadamente 

às fls. 54/55.Expeça-se alvará para levantamento dos valores, 

transferindo-os para a conta indicada na petição de f. 54.Transitada em 

julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53475 Nr: 561-92.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIO WIECHORQUIEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:OAB/MT Nº12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 561-92.2014.811.0085 (Cód. 53475)

 Vistos.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Em que pese a requerente tenha aduzido a intempestividade da 

contestação apresentada pelo requerido, a certidão de f. 105 demonstra a 

tempestividade da mesma, de modo que não procede as alegações da 

parte autora.

Ademais, não havendo questões prejudiciais e preliminares, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

Nesse ponto, repise-se, que ambas as partes pugnaram pela prova 

pericial médica.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) existe invalidez permanente e 

definitiva decorrente do acidente; b) houve perda ou redução da 

capacidade funcional do requente; c) o requerente era possuía alguma 

lesão antes do acidente;

 Dessa feita, DEFIRO a prova pericial, razão pela qual, nomeio perito Dr. 

André Luiz de Souza, para a realização da perícia, que pode ser 

encontrado no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, que deverá 

ser intimado, via carta de intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, responder se aceita o encargo, indicando proposta de honorários, às 

expensas do requerido, uma vez que o autor é beneficiário da justiça 

gratuita, devendo depositar o valor dos honorários para o início das 

atividades. Observe-se que a perícia deverá ser agendada pela Secretaria 

de Vara.

Após, INTIMEM-SE as partes acerca da perícia agendada, quando 

poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36417 Nr: 383-22.2009.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUIDAEL FERREIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Processo nº: 383-22.2009.811.0085 (Código 36417)

Requerente: Ruidael Ferreira Maia

Requerido: Banco Bradesco S/A

Vistos.

Considerando o caráter infringente dos Embargos de Declaração, 

INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2º do Código de 

Processo Civil.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 03 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53920 Nr: 875-38.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO RODRIGUES PEREIRA, MARIA LOURDES 

AZEVEDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13842/A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Sobre esse 

valor, deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença 

(Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, 

desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 

161, § 1º, CTN). Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Custas pagas.Condeno a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte autora para requerer o de direito, no prazo de 

10 (dez) dias. Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE com as 

cautelas de estilo, sem prejuízo de desarquivamento a pedido do 

interessado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50120 Nr: 8-16.2012.811.0085

 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: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY DO NASCIMENTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B
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 Ante o exposto, DECLARO constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial em demérito do requerido, representados pelos cheques de fl. 

16/18 dos autos, sendo os três no valor de R$ 875,00 (oitocentos e 

setenta e cinco reais) cada, corrigidos monetariamente pelos índices do 

INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação.Após o decurso do prazo recursal, 

CITE-SE e INTIME-SE o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento sob pena de incidência de multa e honorários em 10% (dez 

por cento) da dívida atualizada, conforme preceitua o artigo 523, §1º do 

CPC.Após, se transcorrer "in albis" o prazo, INTIME-SE a parte exequente 

para atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados e a multa, bem como para pugnar o que de direito. 

Cumprida essa diligência, CONCLUSOS.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52794 Nr: 66-48.2014.811.0085

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE LEMOS MIGUEL, LUIZ FELIPE 

PEREIRA DE LIMA, KARINA LEMOS MIGUEL GIBBINI, LUIZ EDUARDO 

GIBBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação cautelar, nos termos do 

artigo 485, VI do Código de Processo Civil.Eventuais custas e despesas 

processuais pela parte autora.Promova-se o traslado de cópia desta 

sentença para os autos de inventário de cód. 52794.Após, intime-se a 

requerente para, no prazo de 20 (vinte dias), comprovar o valor recebido 

pela venda dos semoventes, bem como demonstrar o pagamento das 

contas carreadas nestes autos, procedendo com o depósito judicial de 

eventual saldo remanescente, sob pena de remoção da 

inventariante.Transitada em julgado, procedam-se às baixas e anotações 

de praxe e arquivem-se estes autos, facultado às partes o 

desentranhamento de documentos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53872 Nr: 843-33.2014.811.0085

 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): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

RUTY EMIKO MURATA VOINAROVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Autos nº 843-33.2014.811.0085 (Código 53872)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido: Manoel Rodrigues de Freitas Neto e Ruty Emiko Murata 

Voinarovski

 Vistos.

A questão encartada nos autos não comporta transação, mormente em 

razão da natureza jurídica, tendo sido, por isso, vedado expressamente 

por lei (art.17, § 1º, Lei 8.429/92). Assim, passo a sanear o processo, nos 

termos do artigo 357, do CPC, e ordenar a produção da prova.

Em não havendo questões preliminares arguidas, e sem considerar as 

peculiaridades da lide, reputo presentes todas as condições da ação, DOU 

POR SANEADO O PROCESSO, passando a organização de sua instrução.

 A parte requerente manifestou o interesse na produção de prova 

testemunhal

Assim, estando o processo preparado, fixo os pontos controvertidos que 

demandam dilação probatória, nos termos do art. 357, do CPC: a) Houve 

prática de atos ímprobos que desrespeitaram os princípios 

administrativos? b) Houve prejuízos decorrentes dos atos de improbidade? 

c) Se sim, quais? d) Houve enriquecimento ilícito dos requeridos?

DEFIRO a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da 

requerida Ruty Emiko Murata Voinarovski.

INTIME-SE pessoalmente a parte requerida para comparecer ao ato 

processual designado a fim de prestar o depoimento pessoal, com as 

advertências legais.

Tendo em vista que já foi apresentado rol de testemunhas, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04/09/2018, às 14h30min.

EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva das testemunhas eventualmente 

residentes em jurisdição diversa, com prazo de 60 (sessenta) dias para 

cumprimento.

INTIME-SE a parte e o respectivo causídico, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 03 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50834 Nr: 758-18.2012.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDCG, AEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo nº 758-18.2018.811.0085 (50834)

Requerente: Edite de Carvalho Guarez

Requerido: Aparecida Edilaine Kogler

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 46/47.

Designo o dia 05/09/2018, às 14:00 horas, para audiência de oitiva das 

partes, criança/adolescente e equipe multidisciplinar que realizou o estudo 

psicossocial de fls. 40/43.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Terra Nova do Norte, 11 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39411 Nr: 519-48.2011.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 33 a 35 da Lei nº 

8.069/90, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido para conceder a guarda da criança Kaio Pugliese Sobrinho, em 

favor do requerente Rege Martins Sobrinho, devendo ser tomado o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo 

nos autos, obrigando-se à prestação de assistência material, moral, 

educacional e afetiva à criança e sem prejuízo de ulterior revogação.Por 

consequência, nos termos do artigo do art. 487, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÂO DE MÉRITO o presente processo.Sem 

custas.Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, suspenso a sua 

exigibilidade em razão de ser representada pela Defensoria Pública e 

defensor dativo.Por fim, considerando a nomeação do causídico ás fls. 46, 

FIXO os honorários advocatícios em 01 (um) URH, de acordo com a tabela 

da OAB/MT e a proporcionalidade do serviço prestado. Expeça-se 

certidão de crédito em favor do defensor dativo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Ciência ao Ministério Público.Decorrido o prazo sem interposição 

de recurso certifique-se o trânsito em julgado e, após, dê-se vista à parte 

autora para requerer o de direito no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido 

o prazo in albis, arquive-se com as baixas de estilo.Após, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38017 Nr: 577-85.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA GONÇALVES E GONÇALVES, 

VALDEMIR RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 (...) No caso em apreço, não verifico a demonstração de prejuízo a 

defesa dos réus, uma vez que lhes foi nomeado defensor dativo para a 

apresentação de resposta à acusação. Outrossim, com o comparecimento 

espontâneo dos réus e a constituição de advogado, qualquer vício na 

citação pessoal daqueles fica sanada.Dessa forma, rejeito a nulidade 

processual arguida.Por derradeiro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02/10/2018, às 13h30min, a fim de que seja realizado 

o interrogatório dos réus.Intimem-se os acusados e o respectivo 

causídico.Cientifique-se o Ministério Público.No mais, ante a manifestação 

de fl. 54, HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Tatiana 

Aparecida de Almeida Musso.Às providências.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-61.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA FRANCISCO DE MEIRELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO)

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT0016095A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000117-61.2017.8.11.0077. REQUERENTE: ERCILIA 

FRANCISCO DE MEIRELES REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, 

etc. Vista ao réu sobre documentos juntados aos autos, prazo de cinco 

dias. Após, conclusos para julgamento. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 12 de julho de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-31.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEITE RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000119-31.2017.8.11.0077. REQUERENTE: CARLA LEITE 

RIBEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Vista à autora 

sobre depósito judicial e para dizer se corresponde ao total do seu crédito, 

no prazo de cinco dias, sob pena de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 12 de julho de 2018. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-77.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SP CONFECCOES E MODAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G.L.G. COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 8010002-77.2017.8.11.0077. REQUERENTE: SP CONFECCOES E 

MODAS LTDA - ME REQUERIDO: G.L.G. COMERCIO LTDA - ME, BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Vista à parte autora sobre depósito judicial e 

para dizer se corresponde ao total do seu crédito, no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção pelo cumprimento da obrigação. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 12 de julho de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-21.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CESARI NIEMENS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E 

FAZENDA PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000001-21.2018.8.11.0077 

CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ANDRE CESARI NIEMENS LEAL Endereço: RUA BEIRA RIO, 

ROTA 1-9-150, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - 

CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: RUA DO 

LAVRADIO, 71, 2 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20230-070 DECISÃO Vistos, etc. Recebo o recurso inominado interposto 

pela OI S/A apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida (PARTE 

AUTORA) para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias 

corridos. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE/MT, 12 de julho de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz 

Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-14.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA KELLI XAVIER BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVONETE DA MOTA LINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000049-14.2017.8.11.0077. REQUERENTE: POLIANA KELLI 

XAVIER BORGES REQUERIDO: SIVONETE DA MOTA LINS Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

Inicialmente, atenho-me à preliminar de incompetência do Juizado Especial, 

sob alegação de que o deslinde da causa depende da produção de prova 

pericial, afim de apurar suposta adulteração do veículo e quando teria 

ocorrido. Atesta a requerida que em razão da adulteração no CHASSI do 

veiculo, o bem encontra-se apreendido. Depreende-se dos autos as 

seguintes datas em ordem cronológica: 25/05/2010 – data da venda 

26/04/2011 – data da apreensão do veículo 30/05/2011 – data do laudo 

pericial particular que afirma não haver adulteração 10/08/2012 – data do 

laudo pericial oficial que constatou a adulteração 25/03/2013 – data do 

pedido de restituição Analisando as alegações das partes e a natureza 

dos fatos discutidos em juízo, concluo que não se trata de mera 

regularização documental do bem e transferência de propriedade, vez que 

foram evidenciados outros fatos pertinentes ao processo. Por outro lado, 

não há documento hábil, anterior à venda, que comprove a ausência de 

adulteração ao tempo da alienação. Portanto, entendo que se faz 

necessária a produção de prova pericial, razão pela qual ACOLHO A 

PRELIMINAR SUSCITADA. Neste sentido é a jurisprudência dominante: 

TJ-DF - APELACAO CIVEL NO JUIZADO ESPECIAL ACJ 20070111080360 

DF (TJ-DF) Data de publicação: 15/01/2009 Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS. 

PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA PROVA. 

INCOMPETÊNCIA MANIFESTA. 1. OS JUIZADOSESPECIAIS TÊM POR 

PRINCÍPIOS INFORMADORES A CELERIDADE E SIMPLICIDADE, ESTANDO 

ADSTRITOS À CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE. 2. DEPENDE DE CONHECIMENTOS 

TÉCNICOS ESPECÍFICOS, PORTANTO DE PROVA PERICIAL, O 

ESTABELECIMENTO DO NEXO ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E OS 

DEFEITOS APRESENTADOS NO VEÍCULO ENVOLVIDO, A FIM DE QUE SE 

POSSA IMPOR A PRETENDIDA OBRIGAÇÃO À SEGURADORA, COM BASE 

NA RESPECTIVA APÓLICE. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 

Encontrado em: CONHECER. IMPROVER O RECURSO. UNÂNIME.Indexação 

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais... Cíveis e Criminais do 

D.F. DJU 15/01/2009 Pág. : 70 - 15/1/2009 APELACAO CIVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL ACJ TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial ACJ 

20130710039735 DF 0003973-19.2013.8.07.0007 (TJ-DF) Data de 

publicação: 21/08/2013 Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA. 

NECESSIDADE. COMPLEXIDADE FÁTICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECURSO CONHECIDO, INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. 1.A APURAÇÃO 

DO FATO DEMANDA PROVA PERICIAL INCOMPATÍVEL COM O 

PROCEDIMENTO, TORNANDO A CAUSA COMPLEXA E AFASTANDO A 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 2.RECURSO CONHECIDO, 

RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. 3.RECORRENTE VENCIDO, ARCARÁ COM CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 10% DO 

VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. Encontrado em: CONHECIDO. 

PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DA 

TURMA RECURSAL. UNÂNIME 2...ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF Publicado no DJE : 21/08/2013 . Pág....: 

298 - 21/8/2013 Apelacao Civel do Juizado Especial ACJ 20130710039735 

DF 0003973 TJ-DF - 07028025120168070016 0702802-51.2016.8.07.0016 

(TJ-DF) Data de publicação: 03/04/2017 Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS. 

PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE FÁTICA. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. Deve ser 

acolhida, isto em razão da falta de documentação hábil que ateste as 

alegações da autora. Ressalte-se, ainda, que a extensão do dano, 

considerada a idade e o estado de conservação do veículo demandam 

prova pericial incompatível com o procedimento, tornando a causa 

complexa e afastando a competência dos Juizados Especiais. 2. De toda a 

análise documental, é fato que o automóvel teve motor fundido, contudo 

não se pode afirmar que o réu seja o responsável, visto que o carro, na 

época, tinha 10 anos de uso, e, pelo que se conclui dos autos, essa foi a 

única vez que a autora abasteceu em tal posto. 3. Sabe-se que 

combustível adulterado pode fundir o motor, contudo isso ocorre em razão 

de uma prática reiterada e não em razão de um único abastecimento. O 

dano imediato no motor ocorreria se tivesse existido troca de combustível, 

por exemplo, o motor a diesel ser abastecido com gasolina ou álcool, o que 

não foi o caso, visto que os mecânicos se referem ao combustível como 

sendo o compatível com o motor, que no caso era alimentado por óleo 

diesel. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecida a incompetência 

absoluta dos Juizados Especiais. Sentença anulada. 5. Custas recolhidas. 

Sem honorários em razão da existência de recorrente vencido. 

Encontrado em: CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.RECURSO 

PROVIDO. UNÂNIME 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Assim 

sendo, reconhecendo, diante necessidade de prova pericial, tem-se o 

ensejo à incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e 

julgar os pedidos formulados neste processo, JULGO-O EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95.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. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade, 12 

de julho de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-95.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

RAIELY IVANA MORAIS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000009-95.2018.8.11.0077. REQUERENTE: RAIELY IVANA 

MORAIS DE PAULA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. 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. PRELIMINARES – MITIGAÇÃO DA 

EFICACIA DA REVELIA Em contestação a reclamada arguiu a preliminar de 

MITIGAÇÃO DA EFICACIA DA REVELIA ante a sua ausência em audiência 

conciliatória. Verifica-se a ausência do retorno do A.R nos autos, porem, 

diante de tal pedido em preliminar, tem-se que ocorreu sua citação válida. 

No entanto, ainda que se verifique a revelia da reclamada, tais efeitos não 

são absolutos, ou seja, não podem garantir a vitória do demandante. z 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 
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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”. 

Assim, decreto a revelia da reclamada, com efeito mitigado, em 

consonância com a jurisprudência atual. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. Não 

assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, deve apreciar 

as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos 

do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste 

sentido é a doutrina: “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). A pretensão da 

parte autora é a declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais por suposta cobrança indevida no valor de R$ 919,62 

(novecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), negando 

qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os benefícios 

da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto 

aos órgãos de proteção ao credito. Antes de tudo, cumpre esclarecer que 

a relação tratada nos autos é de consumo, devendo incidir ao caso todos 

os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. Para infirmar 

seu direito acosta aos autos extrato contendo a negativação, emitido pelos 

órgãos responsáveis (SPC/SERASA/SCPC). No entanto, depreende-se 

deste que há outras negativações existentes em nome do autor (ID 

11610926). Denota-se que destas, a restrição de origem pela parte 

promovida é a que ocorreu primeiro. No entanto, tal fato não é capaz de o 

descaracterizar como sendo DEVEDOR CONTUMAZ. Ora, aqui não se 

esta argumentando a disposição contida na Sumula 385 do STJ, pois esta 

versa única e exclusivamente acerca de negativações preexistente pelos 

próprios órgãos de proteção ao credito. A finalidade da súmula 385 e a 

interpretação da Súmula 385 é específica, aplicando-se apenas a ações 

de reparação dos danos ajuizadas contra os órgãos de cadastro de 

proteção ao crédito, quando esse deixa de realizar notificação prévia 

prevista no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A 

questão sub judice demonstra que não se pode requerer indenização por 

danos morais, afirmar que sua honra foi ferida, que o constrangimento foi 

imensurável, pois há outras restrições em seu nome. Ademais, a parte 

autora não comprovou que as outras restrições já estivessem sendo 

discutidas na esfera judicial. A parte ré, em sua contestação, arguiu 

trata-se de debito legitimo referente a contrato nº 4472358264, o qual 

parcelou um debito total de R$ 779,00 setecentos e setenta e nove reais), 

em 07 (sete) parcelas, e que a autora estaria inadimplente desde a 

segunda parcela. Juntou contrato, e requereu a condenação por litigância 

de má-fé. Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, 

porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo promovido 

apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a parte 

promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho que a 

negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a requerente 

NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as informações 

correspondem aos documentos juntados na exordial e na defesa, sendo 

incontroverso a contratação dos serviços, pois a parte autora desde a 

inicial afirma inexistir tal vinculo. A empresa acosta documentos que 

comprovam que a parte realizou contratação pessoal e utilizou os 

serviços da reclamada, em contrapartida a autora não prova a quitação da 

dívida. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa 

falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. 

Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato 

tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a 

honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou 

social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RAIELY IVANA MORAIS 

PAULA em desfavor de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA 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. Após, Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 12 de julho de 2018. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz(a) de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67961 Nr: 838-67.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Deixo de expedir intimação para a tetesmunha SAMUEL GONÇALVES 

DOS SANTOS, uma vez que às fls. 237/240, consta intimação negativa 

para o endereço indicado à fl. 21. Assim, por se tratar de testemunha 

arrolada pela defesa, intimo o Advogado do réu para que informe o 

endereço atualizado da referida testemunha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123301 Nr: 1476-51.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARA HEPP RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912, CICERO AUGUSTO SANDRI - OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 29 de AGOSTO de 2018, às 13h00min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA 

AUTORA à audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118966 Nr: 2427-79.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA APARECIDA PLAZAS LÉPRIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar Contrarrazões ao recurso de apelação de ref. 40.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44796 Nr: 91-59.2004.811.0102

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI CLARITA SEBASTIANI THEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 Nessa ordem de ideias, e considerando o montante dos honorários já 

definidos em sede de embargos à execução (10% sobre o valor da ação), 

FIXO, nesta execução, honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

CPC.No mais, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim 

de que proceda à atualização dos cálculos de fl. 400, observando (i) a 

não incidência de juros de mora entre a data da expedição do precatório 

(06/04/2016) até o termo final do prazo constitucional para o pagamento 

do débito (31/12/2017) (RE 940.236 AgR/MG), mantidos os demais critérios 

de atualização já adotados naqueles cálculos; e (ii) a inclusão da multa por 

litigância de má-fé e dos honorários acima fixados.Elaborados os cálculos, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

o pagamento integral do débito ou a adoção de providências voltadas ao 

efetivo cumprimento do que imposto pelo título executivo judicial, sendo 

que, em caso de inobservância, fica facultado à credora valer-se da 

previsão do artigo 100, § 6º, da Constituição Federal, observando-se a 

competência do Presidente do TJMT para eventual pedido de sequestro de 

verba pública.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIMEM-SE. Vera-MT, 

11 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71450 Nr: 554-54.2011.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI CLARITA SEBASTIANI THEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - 

OAB:10705 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT

 Autos nº: 554-54.2011.811.0102

Código nº: 71450

 Vistos em correição.

Uma vez que o credor, aderindo à proposta do executado (fl. 128), 

renunciou ao crédito excedente a 30 (trinta) salários mínimos (fl. 131), 

EXPEÇA-SE a competente requisição de pagamento em favor do 

exequente, observando o limite legal da Requisição de Pequeno Valor – 

RPV.

 Comprovado nos autos a satisfação do crédito, CONCLUSOS para 

sentença de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 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.: 71788 Nr: 891-43.2011.811.0102

 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: POSTO RIBEIRINHO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSIN & CIA LTDA-ME., AIRTON RENI TOSIN, 

JOSÉ ARMANDO MACHADO, SOLANGE TOSIN MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125

 Para tanto, considerando que os advogados possuem poderes para 

receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

penhorado à fl. 455, transferindo-se a quantia na forma pugnada, às 

contas correntes indicadas às fls. 477, de titularidade dos causídicos. No 

mais, defiro o pedido para que seja realizada a busca de veículos em 

nome do executado via Sistema RENAJUD.Se encontrado bem passível de 

penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato. 

Caso conste dos autos dados suficientes, deverá ser juntada a pesquisa 

do valor médio de mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, ficando dispensada a 

avaliação por Oficial de Justiça (art. 871, IV, CPC/2015).Se a penhora for 

realizada com sucesso, INTIME-SE a parte executada, na pessoa do 

advogado ou, se não houver, pessoalmente, para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca da penhora e da pesquisa do valor médio do 

bem (art. 841 e 872, § 2º, CPC/2015).Decorrido o prazo acima, INTIME-SE o 

exequente a fim de que se manifeste quanto ao valor do veículo e, caso 

dele não discorde, quanto ao interesse na adjudicação (art. 876, 

CPC/2015) ou na alienação do bem por conta própria (art. 880, 

CPC/2015).Manifestado o interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte 

requerida a respeito do pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo se pronunciar no prazo de 05 (cinco) 

dias. Na sequência, REMETAM conclusos os autos para apreciação do 

pleito.Manifestado o interesse na alienação por conta própria, 

REMETAM-SE conclusos para a definição das condições (art. 880, § 1º, 

CPC/2015).Caso a busca de veículos, via RENAJUD, reste infrutífera, 

INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo de 20 (vinte) dias, 

a existência de bens do devedor passíveis de penhora. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Vera/MT, 17 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100706 Nr: 905-90.2012.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUHAIL ISMAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT 3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Intimação do Advogado da parte Requerida, acerca do dispositivo da 

Sentença de fls 337/338, a seguir transcrita: "Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, III do NCPC.Sem custas e sem honorários.Transitada em 

julgado, PROMOVAM-SE as anotações e baixas necessárias e 

ARQUIVEM-SE os autos.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Vera-MT, 17 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64407 Nr: 1275-16.2005.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CAETANO DE SOUZA, DORIVAL 

DURAU RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR - OAB:13224

 INTIMAR o Advogado do requerido, para que apresente nos autos os 

dados da conta bancária para levantamento dos valores penhorados nos 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA UBIRATÃ 
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL 
SUPERIOR 

EDITAL N.12/2018/DF 
 
O Excelentíssimo Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro 
da Comarca de Nova Ubiratã/MT, no uso de suas atribuições legais, torna público o Gabarito 
Definitivo da prova realizada no dia 01 de julho de 2018, em conformidade com o Edital n.º 
08/2018/DF, de 17 de maio de 2018, disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico nº10261, 
de 22 de maio de 2018. 
 
1 – DO GABARITO DEFINITIVO 
 
 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado e 
afixado na forma da lei.  
 
Nova Ubiratã/MT, 11 de julho de 2018. 

Glauber Lingiardi Strachicini 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

DIREITO ADMINISTRAÇÃO GESTÃO PÚBLICA GESTÃO DE PESSOAS 
1 A Não houve inscritos Não houve inscritos Não houve inscritos 
2 A       
3 C       
4 B       
5 C       
6 A       
7 D       
8 D       
9 D       

10 B       
11 B       
12 D       
13 C       
14 A       
15 A       
16 C       
17 D       
18 D       
19 B       
20 B       
21 C       
22 C       
23 C       
24 D       
25 B       
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA UBIRATÃ 
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL 
SUPERIOR 

 
EDITAL N.13/2018/DF 
O Excelentíssimo Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Nova Ubiratã/MT, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado 
Final da prova realizada no dia 01 de julho de 2018, em conformidade com o Edital n.º 
08/2018/DF, de 17 de maio de 2018, disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico nº10261, de 
22 de maio de 2018. 

1 – DOS CLASSIFICADOS 
Curso: Direito 
Nível: Superior 
Tipo de vaga: Ampla concorrência 
Vagas: Cadastro de reserva 

Ins. Candidato Classif. Nota Situação 
03 Marcela do Amaral L. Hermann 1 9,2 Classificada 
01 Luana Gonçalves Scandiussi 2 5,6 Classificada 
02 Antônio Lucas Neves de Sousa  4,4 Desclassificado 
05 Wellyngton R. de Oliveira   4,4 Desclassificado 
04 Maria Vitória Trindade   Ausente 

 
Curso: Administração  
Nível: Superior 
Tipo de vaga: Ampla concorrência 
Vagas: Cadastro de reserva 
Ins. Candidato Classif. Nota Situação 
 Não houve inscritos.    

 
Curso: Gestão Pública 
Nível: Superior 
Tipo de vaga: Ampla concorrência 
Vagas: Cadastro de reserva 
Ins. Candidato Classif. Nota Situação 
 Não houve inscritos.    

 
Curso: Gestão de Pessoas 
Nível: Superior 
Tipo de vaga: Ampla concorrência 
Vagas: Cadastro de reserva 
Ins. Candidato Classif. Nota Situação 
 Não houve inscritos.    

 

2 . DOS RECURSOS  

Disponibilizado - 13/07/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10294 Caderno de Anexos - 3 de 4



2.1 Serão admitidos recursos interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação deste 
Edital, por meio do endereço eletrônico nova.ubirata@tjmt.jus.br.  

Nova Ubiratã/MT, 11 de julho de 2018. 

 
Glauber Lingiardi Strachicini 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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