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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107301 Nr: 2669-71.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonatas Valverde Arrotéia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izolda Garcia Aranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrianne Farias Targa - 

OAB:11331/MT

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

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

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

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59799 Nr: 4425-91.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Barbosa da Silva

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128601 Nr: 4403-86.2015.811.0007

 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: Angela Maria de Souza Mina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB ALTA FLORESTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT, Gisela Alves Cardoso - OAB:7725/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para:a) MANTER a liminar concedida às fls. 35/36; b) DECLARAR a 

inexistência dos débitos nos valores de R$ 2.041,68 (dois mil e quarenta e 

um reais e sessenta e oito centavos), R$ 1.478,52 (mil e quatrocentos e 

setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 292,92 (duzentos e 

noventa e dois reais e noventa e dois centavos) referente ao gasto de 

dos meses de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, facultando à 

empresa ré a refaturar utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses 

anteriores ao impugnado nesta demanda; e c) CONDENAR a reclamada a 

pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015.Em razão da sucumbência, CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil de 

2015.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, arquivem-se 

os autos observadas às formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119209 Nr: 6905-32.2014.811.0007

 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: Margareth Noujain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Iltro Quintiliano Correia

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

9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Margareth Noujain 

contra Banco do Brasil S/A, ambos já qualificados.

1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT.

2) INTIME-SE a parte executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 

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

honorários advocatícios ao patrono da exequente, devidamente 

atualizado, acrescido das custas, sob pena de incidência de multa 

automática de dez por cento (10%) sobre o valor do débito, nos termos do 

artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC.

3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, caso haja 

informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte 

credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu interesse, no 

prazo de quinze (15) dias.

4) Se decorrido tal prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º do 

CPC.

5) Transcorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário, 

AGUARDE-SE o decurso do prazo também de quinze (15) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a 

respeito (art. 525, caput, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104585 Nr: 6420-03.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givaldo Monteiro do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Rio 

Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros contra Giovaldo 

Monteiro do Nascimento, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A inicial veio instruída com diversos documentos.

Após o recebimento da inicial, entre um ato e outro, a parte exequente 

peticionou nos autos pugnando pela desistência do feito, com sua ulterior 

extinção (fls. 124).

Vieram os autos à minha conclusão.

 É o relatório. DECIDO.

Analisando o feito, vejo que não houve triangularização da relação 

processual, já que o executado não foi citado, de modo que a extinção do 

presente feito independe da concordância deste.

Por essa razão, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 

200, parágrafo único, CPC/2015.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015.

CONDENO a autora no pagamento das custas e taxas processuais (art. 90 

do CPC). Sem condenação em honorários advocatícios.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 
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ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe a CNGC/MT.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131569 Nr: 6016-44.2015.811.0007

 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: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sarah Regina Silva Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c pedido liminar ajuizada por 

Administradora do Consórcio Nacional Honda LTDA contra Sarah Regina 

da Silva de Sales, ambos já qualificados.

A inicial veio instruída os documentos de fls. 07/29.

Entre um ato e outro, a parte autora peticionou nos autos pugnando pela 

desistência do feito, com sua ulterior extinção sem resolução do mérito 

(fls. 45).

Às fls. 46, citação da requerida.

Às fls. 49, determinado o aguardo de decurso de prazo para 

constestação, certificado o decurso sem resposta às fls. 50.

Vieram os autos à minha conclusão.

 É o relatório. DECIDO.

Analisando o feito, vejo que mesmo citada da ação, a parte ré deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para resposta. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, CPC/2015.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015.

CONDENO a autora no pagamento das custas e taxas processuais.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe a CNGC/MT.

Deixo de proceder à baixa de restrições sobre o veículo, uma vez que 

inexiste qualquer ordem judicial deste Juízo neste sentido.

Cumpra-se o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137975 Nr: 1895-36.2016.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMRdS, SRGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Arceu Peixoto Ferreira 

- OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15, e determino ainda, a imediata 

expedição do contramandado prisional em favor do executado. Sem 

custas e sem condenação em honorários.Ciência ao Ministério Público. 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e após, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111256 Nr: 6883-08.2013.811.0007

 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: Marivane Lazzaretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unidade de Ensino Superior Resende de 

Freitas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Primeiramente PROVIDENCIE a Secretaria da Vara a conversão da classe 

processual para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas 

elencadas na CNGC/TJMT

 DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO da execução formulado à fl. 62, pelo 

prazo de 1 (um) ano, conforme requerido.

Proceda-se o a Secretaria o necessário, devendo incluir o andamento 107 

– Suspensão do Processo, remetendo os autos ao arquivo provisório sem 

baixa no Distribuidor e com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses. Neste caso, deve ser feito o agendamento no sistema 

informatizado, com prazo de 01(um) ano (artigos 1149, 1266 e 1267 da 

CNGC).

 Decorrido o prazo, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte exequente a dizer o que for de seu interesse no processo, no prazo 

de dez (15) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114199 Nr: 2651-16.2014.811.0007

 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: Neusa Maria Engroff Ribeiro

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

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

OAB:MT13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134509 Nr: 28-08.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cogelta - Construções Gerais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Avenida Alta Floresta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Luiz de Moura Tavares 

- OAB:31.817/MG, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

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

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

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Tendo em vista que a parte requerida já se manifestou quanto à eventuais 

provas (fl. 89), visando evitar nulidade, INTIME-SE a parte autora, para 

especificar eventuais provas que pretenda produzir, no prazo de 15 dias, 

delimitando a pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento, 

vindo-me, após, os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 138500 Nr: 2165-60.2016.811.0007

 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: KDFdS, LDFdS, Vanda Fernandes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Tiss, BV Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

A propósito do termo de audiência fl. 49, verifico que a tentativa de 

conciliação não ocorreu, uma vez que ausente os requeridos, motivo pelo 

qual, à fl. 51 a parte autora peticionou nos autos, pleiteando pela 

decretação da revelia do requerido Volneis Tiss, bem como pela 

expedição de mandado citatório para a requerida BV Binanceira.
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Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Considerando que houve a realização de audiência de conciliação, a 

resposta do réu poderá ser oferecida no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da referida sessão (art. 335, I, CPC) e, conforme termo de 

audiência, esta realizou-se em 18/08/2017, assim certifique-se a 

secretaria quanto ao decurso de prazo para a parte requerida Volneis 

Tiss.

Com relação ao não comparecimento injustificado do requerido à audiência 

conciliatória, tal ausência é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, devendo a parte ser condenada ao pagamento de multa, conforme 

disposição do art. 334, § 8º, CPC:

Art. 334 (...)

“§ 8º - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado.”

Por essa razão:

1) Considerando a ocorrência prevista no art. 334, § 8º, CPC, CONDENO 

Volneis Tiss, ora requrido, ao pagamento de multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, a qual FIXO em de 1% (um por cento) sobre o valor 

da causa, que será revertido em favor do Estado de Mato Grosso (art. 97, 

CPC), devendo ser expedida certidão a respeito e encaminhada à 

Procuradoria Geral do Estado, para os devidos fins.

2) Com relação a requerida BV Financeira, sua citação restou prejudicada 

conforme AR de fl. 52-V, assim intime-se a parte autora para indicar o 

endereço atualizado.

3) Após, tudo cumprido retornem conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126427 Nr: 3261-47.2015.811.0007

 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: Altair Leite da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tobelli Comércio de Calçados Ltda-Anita 

Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13589/O, JOYCE BRAGA - OAB:19496/O, Luciano Fontoura 

Baganha - OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otacilio Peron - OAB:3684/MT

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexistência de débito e Indenização 

por danos c/c pedido de antecipação de tutela de natureza cautelar 

incidental ajuizada por Altair Leite da Silva contra Tobelli Comércio de 

Calçados LTDA – Anita Calçado, todos devidamente qualificados.

Após o retorno dos autos da Instância Superior, as partes peticionaram 

nos autos informando a realização do acordo, pugnando pela 

homologação e extinção (fls. 135/136).

À fl. 140, por este Juízo foi homologado o acordo pactuado entre as 

partes, consignando a intimação da parte autora diante dos comprovantes 

bancários juntados pela empresa requerida, no entanto instada a se 

manifestar a parte autora quedou-se inerte conforme de certidão de fl. 

141.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, uma vez 

que diante dos comprovantes bancários juntados pela empresa requerida, 

a autora foi devidamente intimada para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar nos autos a satisfação do seu crédito, no entanto, sua inércia 

resultou em concordância tácita.

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

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

alimentar.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se com eficiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 68997 Nr: 1970-85.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Borrachas Vipal s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regional Pneus Ltda. - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Egleize Pinheiro Cardozo 

Silva - OAB:MG/86412, Sandro Alcântara Siqueira Gomes Mattos - 

OAB:134.581/MG, Sergio Fernando Amata - OAB:28114/MG, 

Vanessa Alves da Silva - OAB:156.024/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Feito em ordem.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 100, observa-se a há informação 

de que a empresa Regional peneus LTDA-ME encerrou suas atividades, 

assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127029 Nr: 3576-75.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Ricardo Fernandes da Silva, Gracieli Aparecida 

Perdomo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio dos 

Requerentes Joaquim Ricardo Fernandes da Silva e Gracieli Aparecida 

Perdomo Fernandes, sobre o imóvel descrito na petição inicial, qual seja, o 

imóvel situado na zona urbana de Carlinda/MT de 482,62m², identificado 

pelo lote urbano n. 12, quadra n. R-20, loteamento Embrião Urbano, objeto 

da matrícula n. 1.403, livro 2G do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT e, 

por conseguinte, julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Diante do 

DEFERIMENTO da Justiça Gratuita em favor da Requerida ante a 

insolvência evidente da massa liquidanda, assim condeno a requerida ao 

pagamento de custas e ao pagamento de honorários em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, mas, 

SUSPENDO a exigibilidade da verba, pelo prazo de 05 anos na forma do 

art. 98, § 3º, do novo CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, (...)necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002516-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestação acerca do laudo pericial de ID 

14303493, em cinco (05) dias, oportunidade em que poderá requerer 

complementação na atividade probatória, sob pena de preclusão e 

sentença imediata, conforme decisão de ID 11675614.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000556-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCOS ANTONIO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1000556-88.2017.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

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

impulsiono o feito intimando o(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

perícia agendada para o dia 31/08/2018, às 15:00 horas, com a médica 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento 

do(a) autor(a) NO ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, para a realização 

da perícia. Alta Floresta-MT, 23 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001004-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55634 Nr: 233-18.2008.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Teixeira de Almeida, Marilena Terumi Mariama 

de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Zapelini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Salles Padovan 

Rezek - OAB:10.959/A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO PARO LOPES, para 

devolução dos autos nº 233-18.2008.811.0007, Protocolo 55634, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54659 Nr: 6648-51.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLTdA, MTMdA

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

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

Vieira Junior - OAB:214410/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO PARO LOPES, para 

devolução dos autos nº 6648-51.2007.811.0007, Protocolo 54659, 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): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133892 Nr: 7253-16.2015.811.0007

 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: Conceição de Maria Ferreira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

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

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

requerido de fls. 76 vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127652 Nr: 3903-20.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJG, HdOG, MFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

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

OAB:14430-A/MT, Neyssa Aparecida Filho Saccoman - OAB:18419/O

 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 cota 

ministerial de fls. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103361 Nr: 5079-39.2012.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Bernardi

 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: Procurador do INSS - OAB:

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

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

autora a para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizaar a assinatura da 

petição de fls. 105, que encontra-se apócrifa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141473 Nr: 3779-03.2016.811.0007

 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: Ueslei Frauzino 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 Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 31/8/2018, às 16h40, com a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da parte autora NO 

ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, para a realização da perícia.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 166849 Nr: 2428-24.2018.811.0007

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação

CITANDO(A, S): Sandra Gomes Costa, Cpf: 04549126175, Rg: 2379227-2 

SJSP MT Endereço: local incerto e não sabido
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 954,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

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

10 (dez) 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: O autor Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ingressou com ação de destituição do poder familiar c.c. pedido de liminar 

no interesse do menor E.J.G.C. que se encontra institucionalizado na Casa 

Pinardi de Alta Floresta, em desfavor de sua genitora Sandra Gomes 

Costa. A requerida deu entrada no Hospital Albert Sabim em Alta 

Floresta-MT em trabalho de parto no dia 15/02/2018, solicitando à 

assistente social que entrasse em contato com o Conselho Tutelar do 

município para que providenciasse roupas para o bebê, pois não havia 

comprado nada para o infante. A requerida/genitora e acompanhada pelo 

Conselho Tutelar em virtude de outras situações, uma vez que a mesma 

possui 09(nove) filhos e nenhum deles se encontra sob seus cuidados, 

inclusive 04(quatro) estão institucionalizados. A requerida não realizou 

pré-natal, não possui residência fixa e ainda é usuária de drogas, O menor 

fora acolhido institucionalmente em razão de se preservar sua dignidade 

física. Foi apurado que sua genitora não tem residência fixa O Ministério 

Público pugnou pela citação da requerida/genitora sendo deferida a 

citação por edital da genitora.

Eu, Anne Mariele de Cássia Monteiro, analista judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45025 Nr: 4934-90.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->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): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Freitas Rosa - 

OAB:9028 B, Lucíola Moreschi Passaneli - OAB:21371, Melissa Sarzi 

Sartori Azevedo - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

 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. 202.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 106213 Nr: 1496-12.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios (fl.88v).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95874 Nr: 4260-39.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirineu Campanharo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

justiça, visando o cumprimento da Carta Precatória n° 

2075-45.2017.811.0095 (Paranaíta), conforme solicitado à fl. 58v, 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 da Carta Precatória, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136311 Nr: 1008-52.2016.811.0007

 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: Paulo Sergio Colombo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Saúde de Mato 

Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

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

de Mato Grosso - OAB:

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 23204 Nr: 986-48.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Império dos Martelos e Ferragens Ltda, José 

Ferreira de Souza, Naide Soares da Silva, Francisco Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

 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 da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32766 Nr: 2048-89.2004.811.0007

 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: Jair Mujica da Silva - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açofer Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:3.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das PARTES, por 

meio dos seus advogados, para manifestação acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 99174 Nr: 603-55.2012.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 25256 Nr: 2591-29.2003.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

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

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

- OAB:16.691-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70417 Nr: 3389-43.2010.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Samuca Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Vitória do Xingú Ltda

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

OAB:5091-B

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 96479 Nr: 4931-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maq. Norte Terraplanagem Ltda, Ranilso 

Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Cristina Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113481 Nr: 2008-58.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Woodpar Comercio de Madeiras LTDA ME, 

Marcio Alves Lemos, Rosevan Freitas de Almeida

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 117243 Nr: 5348-10.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Fernandes Ferreira, Carlos Quintino 

Ferreira

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119418 Nr: 7078-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdOF, VHdOF, FMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana carolina Moraes Aboin - 

OAB:, Isabella Tarsitano Armoa Belucio Gaetano - OAB:23.686, Luis 

Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - 

OAB:22876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Joel de Freitas - 

OAB:308.908/SP

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 105774 Nr: 1029-33.2013.811.0007

 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: HDI Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Lustosa Rei

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

OAB:20251/O/MT, Natalia Lopes Nunes - OAB:20.834 OAB/MT, Rita 

Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Roberta Nigro Franciscatto - 

OAB:SP/133.443, Robson Santos Ascenção - OAB:SP/231.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes acerca 

da audiência designada para o ia 05/09/2018, às 15h30min, nos autos da 

0303319-73.2018.8.24.0018, da 1ª Vara da Comarca de Chapecó/SC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 4267 Nr: 45-45.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julieta Mengue de Castro - ME

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

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

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da complementação da 

diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 205,50, conforme solicitado à 

fl. 257, 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): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133215 Nr: 6868-68.2015.811.0007

 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: Paulo Henrique Soares de Oliveira

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

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

02/08/2018, às 11, que será realizada no Clínica Medicina do Trabalho, 

Rua U-2. n° 39, Canteiro Central.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65303 Nr: 4824-86.2009.811.0007

 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: Elias Coltro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionathan Souza Diniz, Euzivan Souza Diniz, 

Luziana Sousa Vale, Abidoral Magno Sousa Diniz, Rozeny Souza Vale, 

Euzenir Sousa Vale, Indeco Integração Desenvolvimento e Colonização 

Ltda - EPP, Maria Aparecida dos S. Silva

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

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

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

OAB:3624/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114193 Nr: 2645-09.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laiz Siqueira Dias

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

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

OAB:MT13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127650 Nr: 3902-35.2015.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VS, EdSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 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 das 

partes, para comparecer nesta Secretaria com o objetivo de retirar a 

certidão de casamento averbada, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 23778 Nr: 1846-49.2003.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Donizeti Pereira, Sebastião Aparecido 

Pereira

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:14430-A/MT, Sidnei Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 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 AUTORA, para comparecer nesta Secretaria com o objetivo de 

retirar a certidão para fins de averbação de bens, no prazo de 05(cinco) 

dias, bem como no prazo de 10(dez) dias da concretização, comunicar ao 

Juízo as averbações efetivadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 100333 Nr: 1878-39.2012.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, 

Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

PARTE AUTORA, para comparecer nesta Secretaria com o objetivo de 

retirar a certidão de casamento averbada, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48942 Nr: 1019-96.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Aparecida dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Arceu Peixoto Ferreira 

- OAB:16612/0-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 da advogada 

Edilaine Matchil Machado da Silva dos termos da decisão de fls. 171, a 

seguir transcrita: " Vistos. Considerando que houve o pagamento dos 

honorários sucumbenciais à fl.169, intime-se a causídica da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias indique seus dados bancários para 

a expedição de alvará. No mais, aguarde-se o feito em cartório até a 

informação do pagamento do Precatório, após, conclusos para sentença."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3387 Nr: 126-91.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diacil Comércio e Representações Ltda, 

Donizeti Sifuentes Lopes, José Ermelino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 
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Martins - OAB:OAB 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

processuais no importe de R$ 336,20 (trezentos e trinta e seis reais com 

vinte centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 

149.

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

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

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

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

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94137 Nr: 2362-88.2011.811.0007

 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): Alcides Fernandes Lopes

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Alcides Fernandes Lopes, 

Cpf: 16946499972, Rg: 930.983 SSP PR Filiação: Luiz Sanches Lopes e 

Candida Fernandes Lopes

Valor das Custas Processuais:521,37 (quinhentos e vinte e um reais com 

trinta e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 41. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 388,97 

(trezentos e oitenta e oito reais com noventa e sete centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 132,40 (cento e trinta e dois reais 

com quarenta centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 466 Nr: 173-31.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Cereais Colorado Ltda

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

1) Por ora deixo de analisar o pedido de fls. 218/219, tendo em vista a 

ausência da cópia da matricula do imóvel atualizada.

2) INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 dias, juntar aos 

autos cópia da matricula do imóvel (fl.219) atualizada.

Após, conclusos.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4655 Nr: 489-39.2000.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Celso Carneiro Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Barbosa Zamproni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Carneiro Junqueira 

- OAB:2215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT/8.358-B, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Vistos.

CUMPRA-SE Secretaria de Vara a determinação de fl. 231.

Após, façam-se os autos CONCLUSOS.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48626 Nr: 663-04.2007.811.0007

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Rogers Rohling da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Nishikawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561, Douglas Beckmann Morel Luck - OAB:20.750, Thiago 

Xisto Gris - OAB:14362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Tendo em vista o teor da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de fls. 

757/758, CUMPRA-SE conforme decisão de fl. 723.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105104 Nr: 303-59.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika de Souza Oliveira - OAB:, 

Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por Açofer 

Indústria e Comércio Ltda, em desfavor de César Pereira dos Santos.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/33.

Entre um ato e outro, fora determinada a intimação do advogado da parte 

Exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Todavia, o mesmo quedou-se inerte, cf. teor da certidão de fl. 69.

Em ato contínuo, fora determinada a intimação pessoal da parte autora, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Contudo, 

houve a devolução da AR por inexistência do número, cf. informação de fl. 

71v.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu 

dever processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a parte exequente ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais pendentes.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126492 Nr: 3281-38.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Altair Leite da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santander Financiamentos S/A

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos.

À fl. 167 verso a parte Requerida peticionou requerendo a extinção do 

feito, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Às fls. 168/169 a parte Requerente informou que a obrigação foi cumprida 

em sua integralidade. Bem como, pugnou pela expedição de alvará do 

valor depositado à fl. 166, em favor da mesma.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada cumpriu com a obrigação, 

o processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018 do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial somente poderá 

ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para apresentação de 

impugnação ou recurso, EXPEÇA-SE alvará do valor depositado à fl. 166 

para a conta indicada à fl.168, observando o respectivo dispositivo.

CONDENO a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais pendentes.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136169 Nr: 936-65.2016.811.0007

 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: Joana Darc Gonçalves

 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:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e vista 

dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 167089 Nr: 2578-05.2018.811.0007

 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: YNdRdS, NDdS, RDdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:16.592 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que na data da audiência de conciliação anteriormente 

designada foi alterado o horário do expediente forense, redesigno a 

audiência conciliatória para o dia 18 de outubro de 2018, às 13h:40min.

No mais, cumpra-se conforme decisão de fl.39.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67482 Nr: 454-30.2010.811.0007

 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 Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIRA CARDOSO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de desistência da ação (fl. 94), intime-se 

pessoalmente a parte autora para manifestar acerca do réu apontado no 

referido petitório, esclarecendo se houve erro material na indicação, já que 

consta no polo passivo da presente ação, pessoa diversa da apontada, 

consignando o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

INTIME-SE. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130110 Nr: 5194-55.2015.811.0007

 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: Francisco Freire 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:8506-A

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias informe 

acerca da realização ou não da perícia e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38028 Nr: 3571-05.2005.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD, WMP, FFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mara Mone Ferreira Soares 

Furim - OAB:MT/17224, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 Vistos.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Tendo em vista que o apelado mesmo intimado para apresentar as 

contrarrazões, quedou-se inerte, cf. certidão de fl. 855, REMETAM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143420 Nr: 4842-63.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiat Automóveis S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Rocha Ribeiro - 

OAB:RJ/182314, Felipe Gazola Vieira Marques - OAB:16.846/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fl. 122. RETIFIQUE-SE 

a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, alterando o polo 

da demanda, parar figurar como exequente Fazenda Pública do Município 

de Alta Floresta e executado Fiat Automóveis S/A, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 2) Após, INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

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

previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 22802 Nr: 753-51.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Luiz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Santos - OAB:

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Trata-se de Impugnação de Impenhorabilidade oposta por Elói Luiz de 

Almeida em face de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

Fnde.

O excipiente impugnou o arresto cautelar de valores deferido neste feito 

(fl. 144) e realizado sobre a conta poupança CEF n. 1.0818.01500-8, 

agencia 0100, no valor de R$ 3.470,84 (três mil quatrocentos e setenta 

reais com oitenta e quatro centavos).

Ao pedido (fls. 149/150), foram juntadas as cópias dos documentos de fls. 

151/152.

A parte exequente/excepta foi intimada e impugnou o pedido (fl. 

155/155v).

 Após, vieram-me conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Tendo em vista que a análise da matéria arguida não demanda dilação 

probatória, passo ao seu julgamento.

Portanto, assiste razão ao executado/excipiente quanto à alegação de 

impenhorabilidade.

Isto é, no que tange ao bloqueio de R$ 3.470,84 (três mil quatrocentos e 

setenta reais com oitenta e quatro centavos), incidente sobre a conta 

poupança CEF n. 1.0818.01500-8, agencia 0100, de sua titularidade, 

trata-se de verba acobertada pela regra da impenhorabilidade, nos termos 

do artigo 833, inciso X do CPC.

Com efeito, não houve a comprovação de que tal conta seja utilizada como 

contra corrente, e o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários 

mínimos. Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - 

PENHORA ON-LINE – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EM 

CONTA-POUPANÇA DE TERCEIRO – IMPENHORABILIDADE - INCISO X DO 

ART. 833 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

É impenhorável quantia depositada em conta-poupança até o limite de 40 

salários mínimos, conforme dispõe o art. 833, X, do CPC.

(Ap 86124/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 

23/08/2017)

Isto posto, acolho a manifestação do executado e determino o desbloqueio 

do valor acima indicado.

Intimem-se.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108708 Nr: 4170-60.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Santana de Souza dos Reis

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

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

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018, do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial somente 

poderá ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para apresentação 

de impugnação ou recurso, cumpra a Secretaria da Vara a 

decisão/sentença retro, observando o respectivo dispositivo.

 Cumpra-se, certificando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 45360 Nr: 5087-26.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Galante

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018, do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial somente 

poderá ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para apresentação 

de impugnação ou recurso, cumpra a Secretaria da Vara a 

decisão/sentença retro, observando o respectivo dispositivo.

 Cumpra-se, certificando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62530 Nr: 2189-35.2009.811.0007

 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: Aurea de Oliveira Rodrigues

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018, do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial somente 

poderá ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para apresentação 

de impugnação ou recurso, cumpra a Secretaria da Vara a 

decisão/sentença retro, observando o respectivo dispositivo.
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 Cumpra-se, certificando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34429 Nr: 168-28.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Nogueira da Silva

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018, do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial somente 

poderá ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para apresentação 

de impugnação ou recurso, cumpra a Secretaria da Vara a 

decisão/sentença retro, observando o respectivo dispositivo.

 Cumpra-se, certificando o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103490 Nr: 5217-06.2012.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madetorres, Indústria e Comércio de Madeiras 

Ltda, Marcelo Lourenço Fadel, Sandra Maria Lourenço Fadel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 310/315. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente HSBC BANK 

BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO e executado, MADETORRES, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, MARCELO LOURENÇO FADEL e 

SANDRA MARIA LOURENÇO FADEL, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito, consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

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

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

previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários previstos no 

artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67952 Nr: 916-84.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Campos Filho - ME, José Augusto Campos 

Filho

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

Grosso - OAB:

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso, em face de J. A Campos Filho e José Augusto Campos Filho, 

onde busca o recebimento de seu crédito tributário, expresso na CDA n. 

200913710, com vencimento no ano de 2009.

Infrutífera a citação da executada por Oficial de Justiça (fl. 21), pelo que, 

deferiu-se sua citação editalícia (fl. 31), a qual ocorreu aos 24/01/2017 (fl. 

35), tendo-se sido nomeado curador especial, o qual ofertou Exceção de 

Pré-executividade à fl. 36, alegando a nulidade da citação editalícia.

Manifestação às fls. 39/40.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os presentes autos, vejo que o pleito da Excipiente 

IMPROCEDE.

Com efeito, houve a tentativa de citação pessoal do devedor, no endereço 

constante em seu cadastro junto ao Estado Exequente, a qual restou 

infrutífera (fl. 21).

Ademais, apesar de ter acesso ao sistema de busca Infoseg, o curador 

especial não apresentou endereço diverso do indicado na exordial, para a 

localização do executado. Logo, reputo válida a citação editalícia 

realizada. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS 

PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU - LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – 

CITAÇÃO VÁLIDA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA 

PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

Correta a citação por edital quando certificado pelo Oficial de Justiça que o 

devedor encontra-se em lugar incerto e não sabido, desde que lhe seja 

garantindo nomeado curador especial para o exercício do direito ao 

contraditório e à ampla defesa. Inteligência dos arts. 72, II e 256, II, ambos 

do CPC.

(Ap 127259/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 08/03/2018)

Doutro lado, tendo em vista que o despacho que ordenou a citação foi 

prolatado aos 12/03/2010 e somente aos 24/01/2017 (fl. 33), houve a 

citação editalícia, intime-se a exequente para se manifestar sobre a 

ocorrência da prescrição intercorrente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34954 Nr: 638-59.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

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

Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADES BITENCURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hevelyn de Souza Martins 

Lopes - OAB:11883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Fundamento e Decido. O presente caso é matéria de ordem 

pública, que pode ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer fase 

processual. Dispõe o artigo 239 do CPC que "para a validade do processo 

é indispensável a citação do réu", sem a qual a relação processual não se 

constitui. Ademais, o artigo 256, II do NCPC autoriza a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando. Ainda, de acordo o atual CPC (§3º, do artigo 256), “o réu será 

considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de 

sua localização, INCLUSIVE mediante requisição pelo juízo de informações 

sobre seu endereço”. Assim, vê-se que no ordenamento jurídico pátrio a 

regra é a citação pessoal, sendo que a citação ficta constitui exceção e 

só se legitima se esgotados os meios possíveis para localização da parte 

demandada, o que realmente não ocorreu no caso em apreço. Analisando 

detidamente os autos, constato a nulidade da citação por edital, porquanto 
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foi tentada a citação pessoal da executada via Oficial de Justiça, no 

endereço declinado na petição inicial, conforme certidão de fls.97/98, a 

qual restou infrutífera, TODAVIA, não foram requisitadas informações 

sobre seu endereço através do Juízo junto aos órgãos públicos 

anteriormente ao deferimento da citação editalícia. Desta feita, é patente a 

nulidade do ato processual por inobservância da formalidade legal prevista 

no artigo 256 do NCPC. Com efeito, o excipiente apresentou outro 

endereço do executado à fl.115. Pelas razões expostas, impõe-se o 

acolhimento da exceção de pré-executividade de, para declarar a nulidade 

da citação por edital do executado. Preclusa esta decisão, cite-se o 

executado nos termos da decisão inicial, observando o cálculo atualizado 

de fl.118 e o endereço de fl.115, qual seja, Município de Umuarama/PR, 

Avenida Apucarana 3943 APT 205. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142608 Nr: 4440-79.2016.811.0007

 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: Camila Trissia do Amparo de Souza

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual 

Código de Processo Civil.Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE do Alvará Judicial em favor do perito nomeado e ao ARQUIVO 

com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64871 Nr: 4358-92.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Paz - ME, Roberto Paz

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, extinguindo a 

presente execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

924, inciso V do CPC. Considerando-se que a parte executada é assistida 

pela Defensoria Pública deste Estado, bem como que a parte exequente é 

o Estado de Mato Grosso, inexistem custas e honorários 

sucumbenciais.Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

baixas pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99009 Nr: 447-67.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosi Clei Correa Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde o feito em Cartório até o efetivo pagamento da RPV ou 

manifestação da parte interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101275 Nr: 2883-96.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Marcos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Viumar Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Édilo Tenório Braga - 

OAB:14.070, Elisangela Marcari - OAB:10.297-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar os pedidos de fls. 57/58, DETERMINO a intimação do 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, aporte aos autos a 

planilha de débito atualizada.

Após, conclusos.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129485 Nr: 4863-73.2015.811.0007

 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: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria Marques de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423/CE, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Consórcio Nacional 

Honda Ltda, em desfavor de Angela Maria Marques de Castro.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/46.

Entre um ato e outro, fora determinada a intimação do advogado da parte 

Requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Todavia, o mesmo quedou-se inerte, cf. teor da certidão de fl. 75.

Em ato contínuo, fora determinada a intimação pessoal da parte autora, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Contudo, 

esta quedou-se inerte cf. teor da certidão de fl. 75.

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu 

dever processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerente ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais pendentes.

Outrossim, nesta data realizo a BAIXA da restrição de transferência do 

veiculo realizada à fl. 67, através do sistema RENAJUD, conforme extrato 

em anexo.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129444 Nr: 4841-15.2015.811.0007

 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: Edinalva Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação, Manoel Rodrigues de Oliveira, Roseni Gameleira da 

Silva, Jose Barros Laurindo

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

impugnação à contestação de fls. 69/80.

No mais, cumpra-se a Secretaria da Vara cf. decisão inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97263 Nr: 5787-26.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karla Bianca de Deus Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, 

Nader Thomé Neto - OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101402 Nr: 2868-30.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalia Alves de Souza

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, intime-se a causídica da parte 

autora para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140176 Nr: 3039-45.2016.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Atletica Banco do Brasil - AABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidroquimica Com. Prod. Quim. Ltda, Cruzeiro 

Esporte Clube, Banco do Brasil S/A, Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Carmo Ramos - 

OAB:22885/0-MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Fabiano de Oliveira Costa - 

OAB:76.953, Fernanda Saade Malaquias de Castro - OAB:85.254, 

Mariana Gomes Borges Côrte - OAB:143.085, Rafael Sganzerla 

Durand - OAB:12.208-A

 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 das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123881 Nr: 1771-87.2015.811.0007

 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: Valdir de Oliveira Schiticoski

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual 

Código de Processo Civil.Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE do Alvará Judicial em favor do perito nomeado, o qual deverá 

ser intimado para apresentar seus dados bancários.Após, ao ARQUIVO 

com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4795 Nr: 4154-58.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-A, Luciana Gamballi Corrêa da Costa - 

OAB:4.726

 Vistos.

Considerando o petitório de fl.149, encaminhe ao Departamento de 

Depósitos Judiciais cópia dos documentos de fls. 132/132v e 135/136, 

objetivando a vinculação do valor de fl.132 à conta judicial.

Com efeito, REVOGO parte da sentença de fl.139, a qual determinou a 

expedição de alvará independente do trânsito em julgado, vez que a 

Secretaria da Vara deverá observar o disposto no art. 1º, § 1º, do 

Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ.

Cumpra-se expedindo e certificando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110842 Nr: 6436-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleia Oliveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leni Enokawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAVAN DE SOUZA 

OLIVEIRA - OAB:26657/PA, Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 Vistos.

Defiro o pleito de retro e determino com fulcro no art. 782, §3° do CPC, a 

inclusão do nome da parte executada no rol de inadimplentes, devendo a 

secretaria de Vara expedir ofício ao CDL de Alta Floresta-MT com os 

dados cadastrais necessários para sua inclusão.

 Ademais, proceda através do Oficial de Justiça a penhora dos bens que 

guarnecem a residência da parte executada de elevado valor ou que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida, suficientes para satisfazer a integralidade do débito, 

ressalvado o disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil.

 Nomeio o representante da parte exequente como depositário fiel dos 

bens encontrados na residência da executada, cf. requerido no petitório 

de fl.173.

Outrossim, caso não seja encontrados bens na residência da executada 

passíveis de penhora, intime-se a executada para que, no prazo de 10 

(dez) dias, INDIQUE BENS passíveis de penhora, sob pena de incidência 

da multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC, fixada em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado do débito sob execução.

Dessa forma, conste no mandado de intimação que a inércia da executada 

implicará na configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

incidência da multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC, 

fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito sob 

execução.

Intimem-se.

Cumprida a determinação supra e certificado o decurso do prazo 

concedido à devedora, vistas à exequente para manifestação, pelo prazo 

de 10 (dez) dias e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8167 Nr: 209-39.1998.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POFFO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Landolfo Vilela Garcia Júnior 

- OAB:4.352

 Vistos.

Considerando o petitório retro, informando que houve o pagamento do 
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débito, REVOGO a sentença de fl.162, a qual julgou o feito, sem resolução 

de mérito, com base no principio da Primazia do Julgamento de Mérito.

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

o processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Isento de custas.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 168360 Nr: 3212-98.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

IBAMA - OAB:

 Vistos.

Pela nova sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 

(Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos 

tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural.

Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de 

indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação 

dos preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do 

art. 99, do CPC/15.

Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo texto 

constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal 

de 1.988 assim preleciona: “o estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

 Pois bem. “In casu”, verifico haver indícios da ausência dos pressupostos 

legais para a concessão das benesses da gratuidade da justiça, isto 

porque o autor é contador e possui advogado particular.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte Embargante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove que não possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de imposto de renda (2017), 

holerites, extratos bancários ou demais documentos que se considere 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 155071 Nr: 3584-81.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir Henchen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação da parte Embargada, na pessoa de seus patronos, para que 

se manifestem no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o 

art. 1.023, §2° do novo Código de Processo Civil e após, voltem-me os 

autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143491 Nr: 4878-08.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananias Gonçalves de Farias

 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: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E 

EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, sendo incabível condenação em valor 

complementar, como pleiteado na exordial.Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe 

de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico auferido pela 

demanda, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade restará 

suspensa pelo período e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do 

CPC.Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE do Alvará 

Judicial em favor do perito nomeado, o qual deverá ser intimado para 

apresentar seus dados bancários.Após, ao ARQUIVO com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 16474 Nr: 4405-13.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomes & Alencar Ltda, David Paulino Gomes, 

Luzia Alencar Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga G. de Almeida Alves - 

OAB:

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Acolho o pedido do douto Defensor Público, vez que os executados David 

Paulino Gomes e Luzia Alencar Gomes compareceram espontaneamente 

no feito cf. se vê junto à fl. 144. Portanto, REVOGO a decisão de fl.259.

 Assim sendo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 31595 Nr: 1610-63.2004.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlete Aparecida da Silva Carnivallori

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Por se tratar o pedido de fl.243 de instrumento inadequado para alterar a 

sentença proferida, INDEFIRO o pedido retro, o qual a requerida requer a 

concessão da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade dos ônus.

 No mais, cumpra-se cf. sentença de fls. 242/243.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46492 Nr: 6046-94.2006.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO LUPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Pizzi Gallina Amaral, Telma de Souza, 

Cooperativa Agrícola de Cotia, SANTA HELENA COMBUSTÍVEIS LTDA - 

EPP, Iluy Rampim Trentini, Sindicato Rural de Carlinda, Joana Gregorio de 

Lima Obuti, Benvinda Carolina da Silva, Helena Coelho Martines, Jose 

Carlos Rosalvo da Silva, Arrozeira Bialeski Ltda -ME, Jorge Arcos Junior, 

Arlindo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Fabrício Cardoso da Silveira - OAB:10856-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 
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OAB:12607/SP

 Vistos.

Proceda a Secretaria da Vara a inclusão junto ao sistema Apolo e à capa 

dos autos a advogada indicada à fl. 295.

 Outrossim, considerando que a parte autora efetuou o cumprimento da 

decisão de fl. 293, juntando a certidão de óbito da confinante Benvinda, 

defiro o pedido de fl. 294.

 Portanto, cite-se o herdeiro da falecida Benvinda Carolina da Silva, nos 

termos da decisão inicial, observando o endereço indicado à fl. 294.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111321 Nr: 6953-25.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo de Almeida Jardim

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

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

OAB:12644/MT

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

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

 Vistos.

Cumpra-se a Secretaria da Vara o parágrafo segundo da decisão de fl. 

191.

Outrossim, em razão do teor da certidão retro, informando que a 

Secretaria da Vara não possui acesso ao site da requerida, determino à 

parte exequente que acesse o site indicado à fl.191 e informe quando 

ocorrer o pagamento.

Com o devido pagamento, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140670 Nr: 3317-46.2016.811.0007

 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: Maria Felix 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:6.611/MS

 Vistos.

Considerando que a parte requerida não informou o ENDEREÇO 

FUNCIONAL do médico que realizou a perícia na parte autora no Mutirão 

DPVAT, para o fim de complementar o laudo, NOMEIO a médica, Dra. 

Pâmela Lustosa Rei, CRM 8468/MT, podendo ser encontrada no Hospital 

Regional de Alta Floresta, independente de compromisso, para realizar a 

perícia médica na parte autora.

Em razão da média complexidade da causa e o tempo necessário para 

realização do exame, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), a serem custeados pela parte demandada e 

depositados em conta judicial no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, INTIME-SE o perito da nomeação e para designar dia, horário e local 

para a realização da perícia médica, devendo este observar, 

necessariamente, o lapso temporal/prazo de 02 (dois) meses de 

antecedência, objetivando-se com isso viabilizar às partes que sejam 

devidamente intimadas 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 

(TRINTA) DIAS, contado a partir da data da realização da perícia.

INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, nomearem 

assistente técnico (art. 465, § 1º, II e III), bem como apresentaram seus 

quesitos, caso não tenham ainda ofertado.

Após, INTIMEM-SE as partes acerca do dia designado para a realização do 

exame, CONSIGNANDO a necessidade da parte autora portar consigo os 

exames e relatórios médicos que possuam relação ao acidente em 

questão.

Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestarem em 

15 (quinze) dias (art. 477, § 1º).

Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 168361 Nr: 3213-83.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

IBAMA - OAB:

 Vistos.

Pela nova sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 

(Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos 

tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural.

Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de 

indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação 

dos preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do 

art. 99, do CPC/15.

Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo texto 

constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal 

de 1.988 assim preleciona: “o estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

 Pois bem. “In casu”, verifico haver indícios da ausência dos pressupostos 

legais para a concessão das benesses da gratuidade da justiça, isto 

porque a parte autora é contadora, possui advogado e não juntou outros 

documentos que comprovem fazer “jus” ao benefício.

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove que não possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declaração de imposto de renda 

(2017) holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8315 Nr: 92-14.1999.811.0007

 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): Francisco Molina Junior

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Considerando que houve a citação da parte executada nos autos, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca do pedido de desistência da ação pleiteada à fl. 228.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34492 Nr: 35-83.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erminio Pereira da Silva

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que houve apenas o pagamento do beneficio da parte 

autora, aguarde-se o feito em cartório até o pagamento da RPV referente 

aos honorários sucumbenciais e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162586 Nr: 337-58.2018.811.0007
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 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJDA, TND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da parte exequente e em consonância com o parecer 

ministerial, DETERMINO a intimação da parte executada para efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia em atraso (R$ 1.137,93), no prazo legal 

de 03 (três) dias ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

ser-lhe decretada a prisão civil de 1 (um) a 3 (três meses) (artigo 528, §§ 

3º e 7° do CPC/2015). Ainda, seja intimado para adimplir as prestações 

vincendas no curso da ação.

 Após o decurso do prazo para eventual justificação ou comprovação do 

pagamento, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162572 Nr: 332-36.2018.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDA, TND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da parte exequente e em consonância com o parecer 

ministerial, intime-se pessoalmente a parte executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, ou seja, o valor de R$ 

5.366,15 (cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e com quinze 

centavos), acrescido de custas, se houver.

Consigne-se no mandado direcionado a parte executada que, transcorrido 

o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art.523 do NCPC 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. Consigne-se ainda, a possibilidade da 

inclusão do nome nos órgãos de cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º 

do novo CPC).

Após, certifique-se o decurso do prazo “in albis”, a justificação ou a 

comprovação do pagamento e, na sequencia, intime-se a parte exequente 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99490 Nr: 965-57.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leopoldo Antônio Neto

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.110, portanto, proceda-se a Secretaria da Vara o 

necessário para expedir a RPV.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu patrono, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente os seus dados bancários e os de seu 

constituinte, para o depósito judicial do valor objeto da presente execução.

Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, em igual prazo, 

indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o 

respectivo contrato de honorários, visando à liberação desta verba 

diretamente em seu favor.

Com efeito, em razão da revogação dos arts. 18 e 19 da Resolução 

CJF-RES-2016 pela Resolução CJF n. 458/2017, a Secretaria da Vara 

deverá expedir somente a RPV quanto ao valor relativo aos honorários 

sucumbenciais e do beneficio previdenciário da parte autora.

Consigno que com o pagamento do beneficio previdenciário em favor da 

parte autora e com a juntada dos honorários contratuais, será destacado 

a verba honorária contratual em prol do causídico com posterior expedição 

de alvará.

 EXPEÇA-SE RPV e com o pagamento, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90802 Nr: 5087-84.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna de Almeida Rocha Farias

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.112, portanto, proceda-se a Secretaria da Vara o 

necessário para expedir a RPV.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu patrono, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente os seus dados bancários e os de seu 

constituinte, para o depósito judicial do valor objeto da presente execução.

Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, em igual prazo, 

indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o 

respectivo contrato de honorários, visando à liberação desta verba 

diretamente em seu favor.

Com efeito, em razão da revogação dos arts. 18 e 19 da Resolução 

CJF-RES-2016 pela Resolução CJF n. 458/2017, a Secretaria da Vara 

deverá expedir somente a RPV quanto ao valor relativo aos honorários 

sucumbenciais e do beneficio previdenciário da parte autora.

Consigno que com o pagamento do beneficio previdenciário em favor da 

parte autora e com a juntada dos honorários contratuais, será destacado 

a verba honorária contratual em prol do causídico com posterior expedição 

de alvará.

 EXPEÇA-SE RPV e com o pagamento, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 42958 Nr: 3091-90.2006.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCHdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação retro, reitere-se o ofício de fl. 136, fazendo 

constar que o não cumprimento à ordem incidirá no crime de 

desobediência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34330 Nr: 84-27.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cândido da Silva

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o teor da certidão de fl.292, oficie-se o INSS para que, no 

prazo de 20 (vinte) dias, informe acerca da existência de eventuais 

dependentes do falecido JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA, CPF: 395.107.359-49.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107522 Nr: 2900-98.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Mendes e Cia Ltda. - ME, Silvana Mendes

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente 

ação pelo prazo de 06 (seis) meses ou prévia manifestação da parte 

interessada.

Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135043 Nr: 368-49.2016.811.0007

 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: Marciana dos Santos da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias informe se 

houve a realização da perícia, bem como manifeste acerca da certidão de 

fl. 102.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134774 Nr: 203-02.2016.811.0007

 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: Vannick Fernando Oliveira Cordeiro Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Americanas S.A

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B/MT, José Eduardo Polistel 

Gonçalves - OAB:12009/MT, Oliveira Coutinho e Polistel 

Advogados Associados S/C - OAB:355

 Vistos.

Considerando o petitório retro, intime-se a parte requerida para manifestar 

quanto ao cálculo apresentado à fl. 98 e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50265 Nr: 2298-20.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Tailor de Freitas 

Bandeira - OAB:46488/RS

 Vistos.

1) DETERMINO a lavratura do auto de avaliação dos bens penhorado às 

fls. 108/109, conforme art. 872 do CPC/2015.

2) Após, INTIME-SE da avaliação a parte devedora, por meio de seu 

causídico ou pessoalmente, caso não tenha procurador nos autos (art. 

841, § 1º, do CPC), e, pessoalmente o seu cônjuge, se casado for (art. 

842, do CPC).

3) DEFIRO o pedido de fl. 138, portanto, nesta data realizo a transferência 

dos valores para a conta judicial. Após, intime-se o Executado na pessoa 

do seu Patrono e considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 

3 de maio de 2018 do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial 

somente poderá ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para 

apresentação de impugnação ou recurso. Certificado o decurso desse 

prazo, DETERMINO a liberação de alvará, no valor total bloqueado à fl. 134 

(R$ 978,07 – novecentos e setenta e oito reais e sete centavos), em conta 

judicial a ser indicada pela Fazenda Pública Nacional, cumpra a Secretaria 

da Vara a decisão/sentença retro, observando o respectivo dispositivo.

 4) Após, intime-se a exequente para o prosseguimento do feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62132 Nr: 1800-50.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAP, GASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de fls. 126/127, consistente na inclusão do nome do 

executado no rol de inadimplentes, eis que há previsão legal no art. 782, 

§3º do CPC/15, devendo a secretaria de Vara expedir ofício ao CDL de 

Alta Floresta - MT com os dados cadastrais necessários para sua 

inclusão.

 2) Realizado o ato, diante da não localização de bens penhoráveis , 

INTIME-SE a exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do feito.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113456 Nr: 1985-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloir Celso Kuntz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyse de Morais Correa - 

OAB:16820/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 Vistos.

1) INDEFIRO o pedido de fls. 173/174, tendo em vista que a parte Autora 

realizou o pagamento das referidas faturas revisadas, mediante depósito 

bancário, conforme comprovantes de pagamentos juntados às fls. 166 e 

168.

2) Outrossim, REVOGO parte da sentença de fl. 169, para fins de fazer 

constar que a expedição do alvará somente poderá ser efetuado após o 

trânsito em julgado, conforme Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018 do 

CNJ.

 3) Após, cumpra-se a sentença de fl.169, certificando o trânsito em 

julgado e expedindo-se o alvará judicial.

Às providências. CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001815-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001815-21.2017.8.11.0007 Vistos. Considerando o 
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teor da certidão retro, NOMEIO em substituição ao médico anteriormente 

designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins, para realizar a perícia médica 

na parte autora, no dia 31.08.2018, às 15h:40min, independentemente de 

compromisso, com base no artigo 468, II do Novo Código de Processo Civil. 

Consigno que a perícia será realizada na sala de fisioterapia deste Fórum. 

No mais, cumpra-se nos termos da decisão inicial. Intimem-se. Às 

providências. Expeça-se o necessário. JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO VILA NOVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001045-62.2016.8.11.0007. 

REQUERENTE: FRANCIVALDO VILA NOVA SANTOS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando o teor 

da certidão retro, NOMEIO em substituição ao médico anteriormente 

designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins, para realizar a perícia médica 

na parte autora, no dia 31.08.2018, às 16h:00min, independentemente de 

compromisso, com base no artigo 468, II do Novo Código de Processo Civil. 

Consigno que a perícia será realizada na sala de fisioterapia deste Fórum. 

No mais, cumpra-se nos termos da decisão inicial. Intimem-se. Às 

providências. Expeça-se o necessário. JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001858-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001858-55.2017.8.11.0007. AUTOR: 

VITOR GATO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando o teor da certidão retro, NOMEIO em substituição ao 

médico anteriormente designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins, para 

realizar a perícia médica na parte autora, no dia 31.08.2018, às 16h:20min, 

independentemente de compromisso, com base no artigo 468, II do Novo 

Código de Processo Civil. Consigno que a perícia será realizada na sala de 

fisioterapia deste Fórum. No mais, cumpra-se nos termos da decisão 

inicial. Intimem-se. Às providências. Expeça-se o necessário. JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001500-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001500-90.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ANTONIO ALVES RÉU: ALESSANDRO ALVES Vistos. Trata-se de Ação 

de Exoneração de Alimentos, ajuizada por ANTONIO ALVES, em face de 

ALESSANDRO ALVES. Com a inicial vieram diversos documentos ao Pje. 

Recebida a inicial, foi designada audiência conciliatória, Id n. 8006258. 

Realizada a audiência de conciliação, todavia, restou inexitosa cf. se vê 

junto ao Id n. 12886997. A parte requerida ofertou contestação c/c 

documentos, Id n. 12981281. Impugnação à contestação, Id n. 13434408. 

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a 

parte autora requereu o julgamento antecipado, subsidiariamente pugnou 

pela designação de audiência instrutória, quedando-se inerte a parte 

requerida. Após, os autos vieram-me conclusos. DECIDO. Inicialmente, 

consigno que inexiste preliminar, não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide (art. 355 do 

CPC). Delimito como questão relevante de fato e de direito eventual 

exoneração do autor ao pagamento de pensão alimenticia. Com efeito, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 

2018 às 14h:00min, oportunidade em que serão inquiridas as partes e as 

testemunhas, a serem arroladas no prazo de 10 (dez) dias, caso não 

tenham sido indicadas nos autos. Intime-se a parte autora e suas 

testemunhas, pessoalmente, em razão de ser representada pela 

Defensoria Pública. Intime-se a parte requerida para comparecer ao ato na 

pessoa de seu patrono, via sistema DJE. Em relação às testemunhas da 

parte requerida, nos termos do art. 455 do CPC, caberá ao advogado 

intimá-las, dispensando-se a intimação do juízo, salvo nos casos do §4º 

do mesmo dispositivo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003602-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE LEITE MARCONDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003602-85.2017.8.11.0007. AUTOR: 

DIRCE LEITE MARCONDES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. Analisando detidamente os autos, verifico não ser o caso 

de julgamento antecipado da lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o 

feito, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. Entendo necessária, 

in casu, a produção de prova testemunhal para o fim de verificar a 

condição de segurado especial do autor. Sem o prejuízo de outros, FIXO 

como principal ponto controvertido, o exercício de atividade laboral rural na 

forma exigida pela lei para obtenção do benefício. DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 2018, às 15:00 horas, 

ocasião em que serão ouvidas as partes e suas testemunhas, cujo rol 

deverá apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação das 

partes desta decisão (art. 357, § 4º, do CPC). CONSIGNE-SE na intimação 

da autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil, para o caso de não comparecimento. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003607-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TREVIZAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003607-10.2017.8.11.0007. AUTOR: 

MARIA APARECIDA TREVIZAN RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 
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SEGURO SOCIAL Vistos. Analisando detidamente os autos, verifico não 

ser o caso de julgamento antecipado da lide. Assim, passo, desde logo, a 

sanear o feito, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. Entendo 

necessária, in casu, a produção de prova testemunhal para o fim de 

verificar a condição de segurado especial do autor. Sem o prejuízo de 

outros, FIXO como principal ponto controvertido, o exercício de atividade 

laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 

2018, às 14h:30min, ocasião em que serão ouvidas as partes e suas 

testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a 

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

CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de seu 

comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando as 

penas do § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil, para o caso de 

não comparecimento. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002527-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002527-74.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

com Pedido de Tutela de Urgência, interposta por LUCILENE DA SILVA 

contra IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Em 16 de Abril de 2018, ao realizar compras no 

comércio local, a autora foi surpreendida com a notícia de que o seu nome 

havia sido negativado pela ré no valor de R$ 2.139,22 referente ao 

contrato nº 001010231770000, cuja dívida teria vencido no dia 17/04/2014, 

e valor de R$ 3.544,46, referente ao contrato nº 000000176231983, cuja 

divida teria vencido no dia 25/06/2014. Todavia, afirma que desconhece a 

origem e a legitimidade do débito e do contrato lançado nos órgãos de 

proteção ao crédito. Com a inicial foram juntados documentos ao Pje. 

DECIDO. Passo a análise da tutela de urgência, a qual, com fulcro no §2º, 

do art. 300, do CPC, foi requerida em caráter liminar. Pela Lei nº 13.105/15, 

as tutelas provisórias distinguem-se entre tutelas de urgência e tutelas de 

evidência, sendo que a primeira pressupõe a existência de perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 e ss., NCPC), enquanto a 

última prescinde de tal análise, sendo cabíveis nos hipóteses previstas 

nos incisos I a IV do art. 311. “In casu”, os requisitos para a concessão do 

pedido formulado são: a existência de plausibilidade do direito afirmado 

pela parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse 

direito (periculum in mora). Pois bem. Tenho que tais requisitos legais, no 

presente caso, não encontram-se configurados para antecipação. Isto por 

que, desde a suposta contratação (04.2014) e o questionamento da dívida 

que alega ser indevida (16.07.2018) permaneceu inerte há mais de 04 

(quatro) anos. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela pleiteada. Insta esclarecer que a relação jurídica em questão é de 

consumo, estando sob a égide das disposições contidas no Código de 

Defesa do Consumidor. Desta forma, CONSIGNE-SE na oportunidade do 

ato citatório, a possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do 

artigo 6º do CDC, conforme requerido na exordial. DEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita, salientando que este poderá ser revogada a qualquer 

tempo, acaso verificada as hipóteses legais. Com efeito, apesar da parte 

autora manifestar o seu desinteresse na autocomposição, o art. 334, §4, I, 

do Novo Código de Processo Civil, destaca que, não será realizada a 

respectiva audiência de conciliação, se “ambas as partes manifestarem, 

expressamente seu desinteresse”. Outrossim, conforme dispõe o art. 334, 

§5º do Novo Código de Processo Civil o autor deverá indicar, na petição 

inicial, seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência contados da 

data de audiência. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 14h20min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, 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). 

CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte requerente a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente. CONSIGNE-SE nos mandados 

destinados à parte Requerente e a Requeridadestinados aos Requeridos e 

r da causa.es entos para com o Procedimento Comum que o não 

comparecimento injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO 

À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até dois por cento (2%) do 

valor da causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória 

deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova 

intimação, e que os fatos aduzidos na inicial, se não impugnados serão 

presumidos como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 341 e 

344, todos da Lei n.º 13.105/13. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001061-79.2017.8.11.0007 Vistos. Considerando o 

teor da certidão retro, intime-se a causídica da parte autora, cadastrada 

nos autos para que, no prazo de 05 (cinco) dias junte ao feito o 

substabelecimento ao advogado Kauê Melli Arisi, o qual compareceu na 

audiência instrutória, sob as penas da lei. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001216-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE TOLEDO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA RAMALHO CARNEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JEOVA DE SOUZA SANTOS (TESTEMUNHA)

JULIANA WICHINHESKI (TESTEMUNHA)

JAIR JOSE GONCALVES (TESTEMUNHA)

ALMIR DALLA COSTA (TESTEMUNHA)

PEDRO KIYOSHI KINFUKU (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001216-48.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: IRENE DE TOLEDO RAMALHO REQUERIDO: SONIA MARIA 

RAMALHO CARNEIRO Vistos. Defiro o pedido retro, portanto, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora indique o endereço da 

testemunha Abdon Lima Pinheiro. Com a informação do endereço, 

expeça-se o necessário. No mais, aguarde-se o feito em cartório até a 

realização da audiência. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002038-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS TEODORO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

D. D. M. F. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002038-71.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: TAIS TEODORO DE MORAES REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando 

o teor da certidão retro, intime-se o perito nomeado, o qual realizou a 

perícia na parte autora TAIS TEODORO DE MORAES para, no prazo de 20 

(vinte) dias apresentar o laudo pericial. Após a juntada aos autos do laudo 

pericial, vistas às partes para manifestação, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003548-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003548-22.2017.8.11.0007. AUTOR: 

CARLITO MARQUES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando que houve 

a realização de perícia no Mutirão DPVAT, revogo a decisão anterior, a 

qual nomeou a Dra. Fernanda Sutilo Martins para realizar a perícia na parte 

autora. INTIMEM-SE as partes para manifestarem em 15 (quinze) dias 

quanto ao laudo pericial e conclusos. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001277-74.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FABIO DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001277-74.2016.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARCOS FABIO DE ASSIS Vistos. Considerando o teor da certidão retro, 

intime-se pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002440-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA STEDILE DE MATOS (EXECUTADO)

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ PACHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002440-21.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: SOMAR 

SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME, RENATA STEDILE DE 

MATOS, ANDRE LUIZ PACHI Vistos. 1 - CITE-SE o executado, com os 

benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, no prazo de 3 (três) dias, 

contados da citação, efetuar o pagamento da dívida, de acordo com o 

artigo 829 do Código de Processo Civil. 2 - O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada aos autos do mandado de citação, 

opor-se à execução por meio de embargos, nos termos dos artigos 231 e 

915 do Código de Processo Civil. 3 - Do mandado de citação constarão, 

também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

observando a ordem de preferência descrita no artigo 835 do CPC, 

lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de bens 

imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge do executado (art. 842, do 

CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, será dela 

intimado o executado, nos termos do artigo 841 do CPC. 4 - Na execução 

de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora 

recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa 

pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora 

(art. 855, do CPC). 5 - Não encontrado o devedor, efetue o Sr. Oficial de 

Justiça o arresto de bens do devedor suficientes para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 dias seguintes à 

efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar o devedor 

por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 830, §1º, do CPC). 6 - 

Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi encontrado, não 

havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá intimar o credor, por 

meio de seu advogado, para requerer a citação por edital do devedor. 7 - 

Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o caso 

de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária 

ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002067-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDE FABIANA CONDE COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002067-24.2017.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

considerando que os documentos juntados aos Id’s Id 10087217 e ao Id 

10087204, não pertencem a estes autos, determino a sua exclusão. 

Todavia, previamente à exclusão determino a entrega de cópia dos 

respectivos documentos ao Juízo da 4ª Vara desta Comarca, vez que 

pertence ao processo n. 1000387-38.2016.8.11.0007. Outrossim, 

determino a Secretaria da Vara que verifique junto à Central de mandado 

acerca do cumprimento do mandado expedido sob o Id n. 9893252. 

Cumpra-se, certificando o necessário. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002494-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002494-84.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARCELO SOUZA DE ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO a gratuidade de justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

Entendo necessário, para análise da tutela de urgência, a realização de 

p e r í c i a  m é d i c a .  “ I n  c a s u ” ,  a t r a v é s  d o  O f í c i o  n º 

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 pela expert. Assim, determino a imediata 

realização de ESTUDO SOCIAL na residência da parte autora, com o fim 

de verificar o preenchimento do requisito objetivo previsto na Lei n.º 

8.742/93, consistente na condição de hipossuficiência econômica e, para 

tanto, NOMEIO a Assistente Social credenciada nesta Comarca para 

realização do estudo social na residência da parte autora. ENCAMINHE-SE 

à Assistente Social cópia da inicial, da presente decisão e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora e dos quesitos ofertados 

pelo INSS (arquivados na Secretaria da Vara), consignando o prazo de 20 

(vinte) dias para entrega do laudo de estudo social ao Juízo. Competirá à 

Assistente Social verificar a real condição financeira do núcleo familiar da 

parte autora, relatando minuciosamente acerca da residência, se trata-se 

de imóvel próprio ou alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, 

quais os bens móveis que guarnecem à residência, se possui veículos, 

qual a renda auferida pela família e outras informações relevantes ao 

deslinde da causa, devendo ainda responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Outrossim, 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 perita judicial a DRA. ANA LÍGIA GODOY BALDIN FORTKAMP, 

razão por que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em 

observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pela perita 

nomeada, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE à Sr. 

Perita cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte requerida (cuja cópia 

se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na 

Secretaria da Vara). Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte 

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

deficiência ocasiona impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial? Qual o grau do impedimento? c) Os 

impedimentos, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas? d) A parte autora em razão da deficiência que o 

acomete e dos impedimentos ocasionados é capaz de gerir sua própria 

vida sem a intervenção de terceiros? Uma vez designada data para 

realização da perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do relatório de estudo social e do laudo pericial, CITE-SE o 

requerido, com o encaminhamento dos autos, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC, diante 

da impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca dos laudos, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre o relatório de estudo social e sobre o laudo pericial, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, mediante prévio 

cadastramento do profissional no respectivo Sistema (anexando cópia da 

presente nomeação). Por fim, façam os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002780-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICIA JESUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002780-96.2017.8.11.0007 Vistos. VALDELICIA DE 

JESUS OLIVEIRA, adequadamente qualificado nos autos, propôs esta 

ação de aposentadoria por idade rural em face do INSS – Instituto Nacional 

do Seguro Social, sustentando o preenchimento dos requisitos legais e, 

por isso, requerendo concessão do benefício denominado Aposentadoria 

por Idade em Trabalho Rural, carreando aos autos início de prova material 

– prova documental (fls. 08/24), na forma da lei de regência. Recebida a 

inicial, Id n. 10283651. A parte Requerida foi regularmente citada, 

apresentando contestação sob o Id n. 12160108. O processo foi saneado, 

sendo designada audiência de instrução e julgamento, fixando como ponto 

controvertido, a prova do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no prazo previsto pela legislação previdenciária (art. 

48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991). Na 

audiência de instrução e julgamento, colheu-se prova testemunhal 

harmônica com a prova documental já realizada, sendo que a parte 

requerida restou ausente de forma injustificada, permanecendo os autos 

conclusos para sentença. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de ação reivindicatória de benefício previdenciário, 

tendo a parte autora colacionado robusta prova material e produzido prova 

testemunhal idônea e harmônica com a sua pretensão vestibular, deveras, 

a ação é procedente. Explico. A parte autora, documental e 

testemunhalmente, pretendeu e conseguiu comprovar de forma harmônica 

e segura o preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes 

da Lei 8.213/1991 – LGPS, restando incontroverso nos autos sua 

qualidade de segurada (artigo 11 e seguintes, LGPS), sua idade mínima 

(artigo 48, §1º, LGPS) e, também, o exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência daquele (artigo 143, LGPS). O fato da parte autora não 

trazer para os autos todos os documentos relacionados no artigo 106 da 

Lei 8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, 

pois, nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são 

compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício 

de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer outra 

formalidade. Tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, 

onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores (pessoas simples e humildes) são desconhecedores de 

seus direitos e obrigações. Ou seja, a observância radical e absoluta de 

tais exigências implicaria em verdadeiro retrocesso ao sistema da prova 

legal ou tarifada, cerceando o livre convencimento do magistrado na 

apreciação do conjunto probatório. A parte autora, portanto, faz jus ao 

benefício previdenciário Aposentadoria por Idade mediante Trabalho Rural, 

eis que demonstrou o preenchimento dos requisitos legais nos termos do 

artigo 143 da Lei 8.213/91. DISPOSITIVO À luz do exposto, RESOLVO o 

mérito para julgar PROCEDENTE o pedido da presente ação, condenando a 

parte requerida INSS a pagar para a parte autora o benefício 

previdenciário Aposentadoria Rural por Idade, nos termos dos artigos 48, 

§ 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, devido desde a citação em 14/03/2018, eis que a Autarquia 

Previdenciária não pode ser penalizada com a mora da parte autora em 

ingressar com a demanda após ter seu benefício negado 

administrativamente em 26/08/2016. Assim, sobre as prestações em 

atraso incidirão juros de mora e correção monetária, sendo o primeiro, 

aplicados 6% ao ano até 01/2003. Após essa data, são de 12% ao ano 

até 29/06/2009. E, após, devem ser observados os índices oficiais de 
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remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, o 

segundo, será aplicado conforme os índices do manual de cálculos da 

Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplica o IPCA-E. Devido à configuração da probabilidade do 

direito pleiteado, bem como pelo perigo de dano, por tratar-se de verbas 

alimentares, CONCEDO, neste ato, a tutela de urgência. Ainda, em razão 

da natureza alimentar da verba hora deferida, em sede de TUTELA DE 

URGENCIA, determino a IMPLANTAÇÃO do benefício do prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da data da intimação da requerida desta 

sentença. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, DECLARO: I) VALDELICIA 

DE JESUS OLIVEIRA; II) Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda mensal 

de um salário mínimo nacional; iv) DIB – CITAÇÃO (14/03/2018); v) RMI – 

Um salário mínimo nacional; vi) início do pagamento – 60 dias, a contar da 

intimação da presente sentença. Em razão do princípio da sucumbência, 

com fulcro no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil 

(NCPC), CONDENO o Requerido INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações 

vencidas, como tal entendidas todas as parcelas que integrarão o 

precatório, com execução na forma do artigo 535 do NCPC, conforme 

entendimento das Súmulas 111 do Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social em cumprimento desta decisum. INTIME-SE a parte 

autora, através de seu patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Dispensável o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º 

inciso I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido, encaminhem-se os autos ao arquivo com as baixas e cautelas 

devidas. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002631-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002631-03.2017.8.11.0007 Vistos. 1-Tendo em vista 

a manifestação de Id n. 13573924, HOMOLOGO a desistência do pedido, 

em relação aos réus LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER e JAMES 

MATTHEW MERRILL, promova-se a Secretaria de Vara a baixa no sistema 

Pje quanto a estes requeridos. 2-Cumpra-se a Secretaria da Vara a 

decisão inicial, observando os endereços indicados no Id n. 13581543. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000754-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON SANTANA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000754-62.2016.8.11.0007. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: EMERSON SANTANA DE MORAES Vistos. 

Considerando o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, sob pena de extinção. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001354-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RIBEIRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001354-83.2016.8.11.0007. AUTOR: 

IRENE RIBEIRO FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Considerando o teor da certidão retro, NOMEIO em 

substituição à médica anteriormente designada, a Dra. Fernanda Sutilo 

Martins, para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 31.08.2018, 

às 15h:00, independentemente de compromisso, com base no artigo 468, II 

do Novo Código de Processo Civil. Consigno que a perícia será realizada 

na sala de fisioterapia deste Fórum. No mais, cumpra-se nos termos da 

decisão inicial. Intimem-se. Às providências. Expeça-se o necessário. 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002160-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. UTSUNOMIYA - COMERCIO - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SIEBERT UTSUNOMIYA OAB - 867.947.521-15 (REPRESENTANTE)

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002160-84.2017.8.11.0007. 

EMBARGANTE: P. S. UTSUNOMIYA - COMERCIO - EPP REPRESENTANTE: 

PAULA SIEBERT UTSUNOMIYA EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Intime-se pessoalmente a parte Embargante para que, no prazo de 

05 (cinco) dias dê cumprimento à decisão retro, sob pena de indeferimento 

da inicial. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001541-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LEE LANGUER SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNY KARCZMARSKI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001541-57.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: WELLINGTON LEE LANGUER SANTOS REQUERIDO: 

JHONNY KARCZMARSKI DA SILVA Vistos. 1) Certifique a Secretaria da 

Vara acerca do decurso de prazo para apresentação de resposta do 

requerido. 2) Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000403-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON REFATTI DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000403-55.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JADERSON REFATTI DA SILVA - EPP Vistos. 

Considerando o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da 

diligencia do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do feito. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VIEIRA DE SANTANA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000675-15.2018.8.11.0007. AUTOR: 

ROSIMAR VIEIRA DE SANTANA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de 

Ação de Usucapião proposta por Rosimar Viera de Santana em face de 

Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, sendo 

ainda incluídos como confinantes Antonia Maria Aguiar de Souza e Maria 

Islete Furlan de Pedri. Alega que há mais de 20 (vinte anos) anos exerce a 

posse mansa e pacífica de 500m2 do imóvel urbano, localizado na cidade 

de Carlinda-MT, lote urbano 10, quadra R-25, loteamento denominado 

Embrião Urbano Carlinda, objeto da matrícula n. 1.403, Livro 2-G, do CRI da 

Comarca de Alta Floresta-MT. Com a exordial vieram diversos 

documentos. Recebida a inicial, deferiu-se a Gratuidade de Justiça e 

determinou-se a citação do requerido e dos confinantes (Id n. 12259261). 

Citação pessoal da Requerida, sendo que ofertou Contestação, Id n. 

13590566. Impugnação à contestação, Id n. 13727007. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Inicialmente, INDEFIRO o pedido de chamamento ao 

processo do anterior adquirente, Antonia Francisca Martins dos Santos, 

eis que tal pedido padece de previsão legal. Outrossim, defiro o pedido da 

Fazenda Nacional e concedo o prazo de 90 (noventa) dias para que 

informe se possui interesse na causa. No mais, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN RICARDO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS OAB - MT0017222A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIL FERREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000555-69.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: AISLAN RICARDO GARCIA REQUERIDO: GIL FERREIRA 

SANTOS Vistos. Diante da ausência de previsão legal, indefiro o pedido de 

citação do requerido, via telefone. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias informe o endereço atualizado do requerido, sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo acima, com ou sem a informação do 

atual endereço do requerido, voltem-me os autos conclusos. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001087-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001087-77.2017.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

retro, portanto, concedo o prazo IMPRORROGÁVEL de 20 (vinte) dias para 

que a parte exequente apresente o cálculo atualizado da dívida, sob pena 

de extinção. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003533-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003533-53.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Indefiro o pedido retro, consistente 

na citação da parte requerida na pessoa dos patronos indicados no ID n. 

13528232, vez que não há procuração nos autos com poderes especiais 

aos causídicos para receber a respectiva citação. Desta feita, aguarde-se 

o feito em cartório até o retorno do AR encaminhado à parte requerida. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000691-37.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO ANANIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000691-37.2016.8.11.0007. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: RONALDO 

APARECIDO ANANIAS Vistos. Considerando a certidão retro, intime-se 

pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002216-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002216-83.2018.8.11.0007. 

EMBARGANTE: MAGAZINE LUIZA S/A EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Inicialmente, certifique a Secretaria da Vara a 

(in)tempestividade dos Embargos à Execução opostos. Com efeito, 

considero inidônea e ineficaz a caução prestada por meio de apólice de 

seguro garantia nos autos, uma vez que o artigo 151 do CTN não prevê 

esta opção como hipótese que autoriza a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário e ante o teor da Súmula nº 112 do STJ. Acerca do 

assunto, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Município 

de São José do Rio Preto. Insurgência contra decisão que aceitou o 

seguro garantia e determinou à seguradora que efetuasse o depósito do 

valor segurado para fins de garantia do juízo. Do depósito do valor 

constante da apólice de seguro garantia. Impossibilidade. Garantia 

equiparada a dinheiro. Entendimento do art. art. 9º, inciso II, da Lei nº 

6.830/80, com nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014 que se presta 

para garantia do Juízo objetivando o ajuizamento de embargos à execução 

fiscal. Conversão. Em indenização quando e se caracterizado o evento 

sinistro, decorrente do inadimplemento do segurado, conforme previsto na 

apólice de seguro. Da suspensão da exigibilidade do crédito. A. 

Apresentação de seguro garantia não é hipótese prevista no art. 151 do 

CTN. Rol taxativo. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade. 

Entendimento da Súmula nº 112 do STJ. Precedentes do Colendo STJ e 

deste Eg. Tribunal de Justiça. Decisão parcialmente afastada. Recurso 

parcialmente provido. (TJSP; AI 2009879-70.2018.8.26.0000; Ac. 

11609050; São José do Rio Preto; Décima Quinta Câmara de Direito 

Público; Rel. Des. Raul De Felice; Julg. 10/07/2018; DJESP 13/07/2018; Pág. 

2085) Assim, caso tempestivo os Embargos à Execução, INTIME-SE a 

parte Embargante para que proceda ao depósito judicial integral do débito 

objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Caso reste intempestivo, voltem-me os autos 

conclusos. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000396-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO & MELCHIOR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000396-29.2018.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

de consulta, via sistema INFOJUD, com o escopo de verificar acerca do 

endereço atual da parte requerida (CPF n. 015.805.441-50), conforme 

extrato em anexo. Caso reste frutífera a consulta do endereço, cumpra-se 

a decisão prolatada sob o id n. 12018628. De outro lado, caso reste 

infrutífera a consulta do endereço da parte executada, via sistema 

INFOJUD, intime-se a parte exequente para manifestar, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000204-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000204-96.2018.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

de consulta, via sistema INFOJUD, com o escopo de verificar acerca do 

endereço atual da parte requerida INDRID DA SILVA PEREIRA (CPF: 

063.711.121-47), conforme extrato em anexo. Caso reste frutífera a 

consulta do endereço, cumpra-se a decisão inicial. De outro lado, caso 

reste infrutífera a consulta do endereço da parte requerida, via sistema 

INFOJUD, intime-se a parte requerente para manifestar, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000770-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE SIQUEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000770-16.2016.8.11.0007. EXEQUENTE: 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: 

PATRICIA DE SIQUEIRA DE SOUSA Vistos. Defiro o pedido retro, através 

de consulta ao sistema INFOJUD de informações financeiras, com escopo 

de obter as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada (CPF n. 321.205.108-65). Ainda, destaco que, a consulta será 

realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos. O processo 

deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados sigilosos da 

parte executada, devendo a Secretaria promover as devidas retificações 

aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo. Com a juntada das 

informações, intime-se a parte exeqüente para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002608-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002608-23.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA Vistos. Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetue o depósito das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da 

presente carta precatória, nos termos do art. 290 do CPC. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000464-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE AMARAL MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000464-76.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUCILENE AMARAL MACHADO Vistos. O autor requereu a extinção do 

feito sem resolução do mérito, Id n. 13661415. Analisando os autos, 

verifica-se que o autor desistiu da ação antes da citação do requerido. É o 

breve relatório. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação e, JULGO EXTINTO O 

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

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Revogo a liminar proferida nos 

autos. Resta prejudicado o pedido de baixa de eventuais restrições junto 

ao sistema RENAJUD e DETRAN acerca do objeto da presente lide, vez 
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que não houve determinação judicial neste sentido. Deixo de condenar a 

parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a parte 

requerida não constituiu procurador nos autos. Eventuais custas e 

despesas pela parte autora. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001447-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIR CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

QUITERIA MAGNA PEREIRA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CIPRIANI OAB - MT21468/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001447-12.2017.8.11.0007. AUTOR: 

JOSENIR CONCEICAO OLIVEIRA RÉU: QUITERIA MAGNA PEREIRA SILVA 

Vistos. Trata-se de Ação de Enriquecimento sem causa proposta por 

JOSENIR CONCEIÇÃO OLIVEIRA em desfavor de QUITÉRIA MAGNA 

PEREIRA SILVA. Entre um ato e outro, fora determinado a intimação 

pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, todavia a parte autora não foi encontrada no endereço indicado 

nos autos cf. certidão de Id n. 12870248. Na sequência, determinou-se a 

intimação do douto Defensor Público e requereu a extinção do feito com 

base no art. 485, III, do CPC. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como se sabe, é dever da parte 

manter seu endereço atualizado nos autos, e a parte autora deixou de 

fornecer seu novo endereço. Por outro lado, determina o art. 274, 

parágrafo único, do CPC, que as intimações dirigidas no endereço 

declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos: “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.” Assim, tendo em vista que a 

parte autora passou a residir em outro endereço sem informar ao Juízo, e 

ainda, a presunção de validade de sua intimação para dar o devido 

andamento no feito no antigo endereço, resta caracterizado o abandono 

da causa, razão que impõe a extinção do feito. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do CPC, ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo 

quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015. Intimem-se. 

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002105-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002105-36.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

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

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO proposta por ANA PAULA 

CARVALHO DOS SANTOS em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, para condenação da ré no pagamento de 

R$ 11.656,25 (doze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais com vinte e 

cinco centavos) como valor decorrente da indenização do seguro 

obrigatório DPVAT, resultante do acidente de trânsito ocorrido em 

01/04/2016, causando fratura no braço esquerdo. Recebida a inicial, Id n. 

9286897. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação e 

documentos, 9847947. Impugnação à contestação, Id n. 9909725. 

Despacho saneador proferido, sendo determinada a produção de prova 

pericial, Id 9970421. Comprovante de depósito dos honorários periciais, Id 

10633124. Apresentação de laudo pericial, Id n. 13575198. Manifestação 

das partes quanto ao laudo pericial, Id n. 13613472 e 13821455. É a 

síntese necessária. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão da parte autora 

é improcedente. Pretende, basicamente, a parte autora a condenação da 

parte ré ao pagamento da indenização do seguro obrigatório em 

decorrência de sequelas decorrentes de acidente automobilístico. A Lei n. 

6.194/74 traz no caput de seu artigo 3º, de forma precisa, as 

circunstâncias em que incidem a indenizatória e, em particular, a postulada 

pela parte autora, in verbis: Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) O seguro 

obrigatório de responsabilidade civil por veículos automotores tem 

natureza social e visa repartir, entre os proprietários, os riscos inerentes 

à condução em locais públicos. O artigo 5º da Lei nº n.º 6.194/74 conforta 

a pretensão da autora ao dispor que: o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. Ou seja, em 

conformidade com a regra contida no artigo 5º da Lei nº 6.194/1974, para 

que o pagamento da indenização referente ao DPVAT seja efetuado é de 

fundamental importância que se façam presentes dois requisitos, quais 

sejam, (a) acidente com veículo automotor e (b) ocorrência de 

danos/morte. Da dicção supra depreende-se que não importa averiguação 

de culpa, restando tão somente ao juiz a análise do sinistro e suas 

conseqüências, a fim de determinar, ou não, a obrigação da ré em 

indenizar. O acidente e as sequelas sofridas pela parte Autora vêm 

devidamente demonstrados mediante os documentos acostados à inicial. 

Todavia, o laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa 

permanente da parte Autora, pelo que, incabível é o pagamento da 

indenização pleiteada (Id n. 13575198). Neste sentido, vejamos “in verbis”: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ TEMPORÁRIA - IMPROCEDÊNCIA. - 

Conforme estabelecido pelo art. 3º, parágrafo 1º, II, da Lei 6.194/1974, até 

mesmo a perda anatômica ou funcional parcial incompleta exige, para fins 

de pagamento proporcional da indenização relativa ao seguro DPVAT, que 

do acidente automobilístico tenha resultado invalidez permanente. (TJ-MG 

Processo AC 10105130179358001 MG, Orgão Julgador, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 04/08/2017, Julgamento 27 de Julho de 

2017, Relator Octávio de Almeida Neves (JD Convocado) Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução do mérito, nos 

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

parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

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

causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

do Alvará Judicial em favor da perita nomeada e ao ARQUIVO com as 

baixas pertinentes. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002662-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

LUANA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

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

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002662-23.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: NOELI DE SOUZA DA SILVA, LUANA DE SOUZA DA SILVA 

Vistos. Trata-se de ação de retificação de registro de nascimento movida 

por Luana de Souza da Silva e Noeli de Souza da Silva. Narram as autoras 

que ao serem registradas foram omitidos o sobrenome materno 

“ANDRADE”, que deveria ser o sobrenome passado de geração em 

geração, bem como, o sobrenome paterno “VIEIRA”. Aduzem ainda que 

possuem grande laço de afetividade pelos avós, principalmente pelos 

avós maternos porquanto foram criadas por estes, bem como se sentem 

“constrangidas” e até mesmo segregadas da família por não terem o 

mesmo sobrenome conhecido da família, razão pela qual requerem a 

retificação de seu registro civil para que passe a constar seus nomes 

como “Noeli Andrade Vieira” e “Luana Andrade Vieira”. Com a inicial foram 

acostados documentos ao Pje. Recebida a exordial, Id. n° 11664948. 

Manifestação ministerial sob o Id. n° 12101578, pleiteando pela designação 

de audiência de instrução e julgamento. Despacho saneador, Id n° 

12488461. Realizada a audiência de instrução, colheu-se o depoimento da 

parte autora, manifestando o Ministério Público pela procedência da ação, 

permanecendo os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido há que ser deferido. O direito ao nome 

é espécie do gênero dos direitos da personalidade e, como tal, é 

intransmissível e irrenunciável, na forma dos art. 11 e 16, do CC, 

ressalvadas as exceções legais. O sobrenome indica a procedência 

familiar, a origem - nome de família ou patronímico - e, por isso, além de 

questões de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, o 

ordenamento jurídico estabelece, como regra, o caráter definitivo do 

sobrenome. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade 

civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, 

desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a 

alteração que será publicada pela imprensa. (Lei no 6.015/1973 - Lei de 

Registros Públicos - LRP). O princípio da imutabilidade do nome não é 

absoluto, admitida a alteração em algumas hipóteses, tais como com a 

adoção (art. 47,§ 5o do ECA e art. 1.627 do CC); pelo casamento, quando 

qualquer dos noivos pode acrescer o sobrenome do outro (art. 1.565,§ 1o 

do CC); pelo divórcio (art. 1.578 do CC); para inclusão de sobrenome de 

ascendente, desde que não prejudique o patronímico dos demais 

ascendentes; pela união estável ou união homoafetiva; pela anulação ou 

declaração de nulidade do casamento; para acréscimo de sobrenome de 

madrasta ou padrasto pelo enteado (a) (art. 57, § 8o da LRP); a 

substituição por apelidos públicos notórios (LRP, art. 58); a substituição 

para proteção do indivíduo sob coação ou ameaça, por haver colaborado 

com a apuração de crime (LRP, art. 58, par. único); a alteração do 

prenome que exponha ao ridículo seu portador, na eventualidade de falha 

do controle administrativo (LRP, art. 55); a modificação na adoção (art. 

1.627, do CC) e na adaptação do nome do estrangeiro (art. 43, da Lei no 

6.815/1980). Com efeito, em casos como o que se apresenta nos autos, 

ora em comento, é de se justificar a referida alteração, pois, referida 

alteração não acarreta qualquer prejuízo a terceiros, razão inexiste para 

discordar do pedido. Ademais, verifica-se que os seus ascendentes – 

pai/mãe, avô/avó (paternos e maternos) - possuem o patronímico 

ANDRADE e VIEIRA. Neste sentido, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO. 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DA AVÓ 

PATERNA. POSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ACRÉSCIMO DO 

APELIDO DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.109 DO CPC. AUSÊNCIA 

DE PREJUIZO. Reconhecido e provido recurso. O art. 1.109 do CPC, abre a 

possibilidade de não se obrigar o juiz, nos procedimentos de jurisdição 

voluntária, à observância do critério de legalidade estrita, abertura essa, 

contudo, limitada ao ato de decidir, por exemplo, com base na equidade e 

na adoção da solução mais conveniente e oportuna à situação concreta. 

(resp nº 623.047/rj, 3ª t/STJ, relª. Minª. Nancy andrighi, DJ 14/12/2004, 

ementa parcial). Neste contexto, pertinente a retificação do registro civil, 

para inclusão do patronímico da avó paterna quando a alteração visa 

facilitar o reconhecimento social e prestigia o congraçamento familiar, não 

causando prejuízos aos demais apelidos da família ou de terceiros. (TJMT 

- APL: 1635952015, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Diante do exposto e em consonância com o 

entendimento do d. Representante do Ministério Público, julgo procedente o 

pedido inicial, com base no art. nos termos do art. 487, inciso I do CPC. 

Determino a expedição do mandado ao Cartório de Registro Civil 

competente, para que seja RETIFICADO o sobrenome materno “de Souza” 

para “Andrade” e o paterno “ da Silva” para “Vieira” , passando a se 

chamarem: “NOELI ANDRADE VIEIRA”, e “LUANA ANDRADE VIEIRA, e 

expedindo-se nova certidão de nascimento, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

qual deverá ser encaminhada a este Juízo para posteriormente a parte 

autora comparecer em cartório para retira-la. CONSIGNE no mandado a 

ser encaminhado ao cartório competente que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita. Sem custas. Após o cumprimento das providências 

supra, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002744-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002744-54.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES Vistos. Trata-se de pedido 

de liminar de busca e apreensão formulado por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra ROSA DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, com base no Decreto-Lei 911/69. Sob o ID n. 10287860, fora 

determinada a emenda à inicial com o escopo da parte autora comprovar a 

mora e efetuar o pagamento das custas processuais e taxa judiciária, nos 

termos do §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei 911/69. Sob o ID n. 10375357 a 

parte autora informou o pagamento das custas e taxas judiciárias. Na 

sequência, requereu dilação de prazo por 60 (sessenta) dias para 

comprovação da mora do devedor, o qual foi deferido cf. ID. 10744036 

pelo prazo solicitado. Sob o ID n. 14069775 consta que decorreu o prazo 

de 60(sessenta) dias sem manifestação da parte autora. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido. Nos termos da 

Súmula 72 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a mora é pressuposto 

imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 

Outrossim, restará constituída a mora quando houver o cumprimento da 

norma contida no §2º, do art. 2º do Decreto-Lei 911/64, cuja nova redação 

dada pela Lei 13.043/2014 é a seguinte: “§ 2o A mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” 

Desta feita, houve profunda facilitação na comprovação da mora do 

devedor, a qual se dá por simples envio de carta registrada com aviso de 

recebimento, não sendo imperioso o recebimento desta pelo próprio 

devedor, sendo plenamente aceitável que sua recepção seja feita por 

pessoa alheia à relação jurídica contratual. Por outro lado, com o vigor da 

Lei 13.043/96, revogou-se a norma contida na antiga redação do §2º, do 

art. 2º, do Decreto-Lei 911/64, que assim dispunha: § 2º A mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Assim, 

a Lei não mais contempla a comprovação da mora por meio do protesto do 

título, cabendo à jurisprudência a recepção do novo texto legal em relação 

aos processos em curso ou propostos após o vigor da redação inserta 

pela Lei 13.043/96. Neste sentido, os tribunais têm se posicionado que a 

mora restará comprovada, por meio de protesto de título publicado em 

edital, unicamente quando se houve respeitado o meio eleito pela Lei 

13.043/96, ou seja, quando tiver sido juntada aos autos a notificação 

enviada com aviso de recebimento, senão vejamos: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO 

COMPROVADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELO DO AUTOR – MORA 

QUE DECORRE DO VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO DA PRESTAÇÃO E SE COMPROVA MEDIANTE ENTREGA DA 

NOTIFICAÇÃO – CERTIDÃO NEGATIVA – INADEQUAÇÃO DO PROTESTO 

CAMBIAL COMO FORMA DE COMPROVAR A MORA - LEI Nº 13.043/14 - 

REQUISITO FORMAL CUJO PREENCHIMENTO É INDISPENSÁVEL À 

PROPOSITURA DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO NÃO 

CONDICIONADA À PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – PETIÇÃO 

INICIAL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 283 DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 31 de 738



CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-SP - APL: 

10204865820158260100 SP 1020486-58.2015.8.26.0100, Relator: Carlos 

Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 02/09/2015, 29ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2015) Ainda, vejamos “in 

verbis”: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA INVÁLIDA. 

ABERTURA DE PRAZO PARA EMENDA. NÃO REGULARIZAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.A comprovação da mora do devedor 

configura-se como um dos pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, 

consoante Súmula 72 do STJ. 2.A recente alteração legislativa promovida 

pela Lei 13.043/2014 no art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 tornou menos 

rígidos os critérios para a comprovação da mora do fiduciante, 

autorizando o simples envio de carta registrada com aviso de recebimento 

ao endereço constante do contrato. Inviabilizada tal notificação, a mora 

pode ser comprovada pelo protesto do título. 3.Ausente a comprovação de 

que foram esgotadas as tentativas para a localização do devedor a fim de 

proceder ao protesto por edital. 4.Desatendida a ordem de emenda para 

comprovação da mora, sua extinção é medida que se impõe. 

5.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6.Recurso conhecido e 

improv ido .  (TJ -AM -  APL :  06014476120158040001  AM 

0601447-61.2015.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes 

Moura, Data de Julgamento: 14/09/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 15/09/2015) Pois bem. Do excerto acima colacionado pode-se 

denotar que para comprovação da regular constituição em mora, é 

necessária a juntada aos autos da notificação extrajudicial encaminhada 

ao endereço do devedor constante no contrato celebrado entre as partes, 

ou que se proceda ao protesto do título com a devida intimação do 

devedor por edital. Em sendo recebida a referida correspondência, por 

qualquer pessoa que seja, constatar-se-á a mora, desde que enviada no 

endereço apontado no contrato celebrado as partes. Desta feita, em que 

pese no caso vertente tenha oportunizado a parte autora emendar a 

petição inicial, não restou devidamente comprovada a mora de acordo com 

a disposição legal, motivo pelo qual declaro a EXTINÇÃO DO FEITO, com 

fundamento no artigo 485, incisos I e IV do CPC, bem como na Súmula 72 

do E. STJ. Custas já recolhidas pela parte autora, sendo incabível sua 

condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que não 

houve citação. P.R.I. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com as devidas baixas. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000213-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALDO NATAL BAULI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA APARECIDA BAULI PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000213-92.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ADINALDO NATAL BAULI RÉU: JUSTINA APARECIDA BAULI PEREIRA 

Vistos. Trata-se de Ação de Consignação Alimentos proposta por 

ADINALDO NATAL BAULI, em desfavor de JUSTINA APARECIDA BAULI 

PEREIRA. Entre um ato e outro, determinou-se a intimação pessoal da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar acerca do AR 

negativo, sob pena de extinção. Intimada a parte autora, todavia, 

quedou-se inerte cf. certidão sob o Id n. 14146129. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifico que 

a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu dever processual, 

em flagrante abandono da causa. ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Eventuais custas e despesas pela parte autora. 

Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará do valor 

depositado nos autos em favor da parte autora, a qual deverá ser intimada 

para apresentar seus dados bancários. Após, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003162-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FABRICIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003162-89.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: SILVANA FABRICIA DOS SANTOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, CARLOS 

ROBERTO COSTA Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

pelo procedimento comum ajuizada por SILVANA FABRICIA DOS SANTOS 

em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA e outros, todos qualificados 

nos autos. Alega a parte autora, que desembolsou R$ 106.900,00 (cento e 

seis mil e novecentos) para fins de adquirir 36 (trinta e seis) contas 

AdCentral Family. Segue afirmando, que investiu todas as suas economias 

nas aludidas contas e pretende ser ressarcida por meio do bloqueio 

judicial dos bens e valores da empresa requerida, efetuado pelo Juízo de 

Rio Branco-AC, nos autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0005669- 

76.2013.8.08.001 e Ação Civil Pública nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª 

Vara Cível. Suscitando vários preceitos legais, ao final requer a 

concessão dos benefícios da assistência Judiciária Gratuita; a inversão 

do ônus da prova, para que seja determinado à Requerida a apresentação 

de todos os dados, relatórios e extratos dos ganhos, valores investidos, 

tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, 

bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e 

ativação na rede,; seja prolatada sentença fixando o “quantum debeatur, 

de forma a permitir o início do cumprimento de sentença, devendo ser 

levado em consideração a correção monetária e juros fixados nos autos 

da ação civil pública; a determinação à requerida para exibição de 

documentos (contrato da autora, bem como planilhas demais documentos 

que estejam em sua posse para devida comprovação do vinculo entre o 

autor e réu). Sob o id nº 10778905, foi determinada a emenda à inicial, com 

o fim de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a autora 

quedou-se inerte cf. se vê junto ao teor da certidão sob o 10778905. É o 

relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constato ausente uma das 

condições da ação, a legitimidade da autora para propor a presente ação 

de liquidação individual da sentença coletiva, proferida na ação civil 

pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Estado do Acre em 

desfavor da ora requerida. Isso porque, a simples indicação dos logins 

junto à exordial e a declaração de terceira pessoa não comprovam a sua 

legitimidade para ingressar com a presente ação. Desta feita, não 

demonstrou a parte autora a existência de relação jurídica entre as partes, 

ou seja, a sua condição de credora, conforme preceitua o art. 509, do 

CPC, condição esta, indispensável para a propositura da liquidação de 

sentença pleiteada pela parte autora. Acerca do ônus da necessidade de 

comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, colaciono os 

seguintes julgados. Verbis: “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - 

INDEFERIMENTO - PROCESSO - EXTINÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO - 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS - PROVA. A parte autora que 

não prova ou revela indício do direito alegado, tendo em vista os limites da 

sentença coletiva que pretende liquidar por arbitramento, é carecedora da 

ação de liquidação por ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, 

porquanto não provada, por ora, a necessidade de acionamento do 

Judiciário, dando causa ao indeferimento da inicial e extinção do processo 

sem resolução de mérito. O pedido de concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça deve ser tutelado, ante a prova dos requisitos 

necessários de alcance. (TJ-MG - AC: 10352160007055001 MG, Relator: 

Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. A declaração de 

insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum de que o 
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requerente se amolda no conceito legal de necessitado, podendo, todavia, 

ser mitigada diante do caso concreto, havendo elementos que demonstrem 

razoável aparência de sua capacidade financeira. Os particulares lesados 

abrangidos pela eficácia subjetiva da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.08.01.0001 podem propor as liquidações individuais, 

trazendo para si, não obstante, o ônus de comprovar a legitimidade para a 

propositura da liquidação, através de lastros mínimos, sob pena de 

reconhecimento da ilegitimidade ativa. Havendo nos autos comprovantes 

de pagamentos em favor da ré, deve ser anulada a sentença que indeferiu 

de plano a peça de ingresso. (TJ-MG – AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª 

Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, Data de publicação 

16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR 

ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. 

DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À 

COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O investimento pela parte 

autora em pirâmide financeira, não basta para afastar a presumida 

hipossuficiência juridica que afirma bem como o patrocínio da causa por 

advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, do Código de Processo 

Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que indeferiu a petição inicial de 

vez que embora facultado à parte autora emendar à petição inicial com 

documentos indispensáveis à comprovação do pedido inicial, esta não 

colacionou elementos probatórios mínimos. 3. Recurso provido, em parte. 

( T J - A C  -  A p e l a ç ã o  A P L  0 7 1 0 5 1 0 0 5 2 0 1 5 8 0 1 0 0 0 1  A C 

0710510-05.2015.8.01.0001, Data de publicação: 24/02/2017). 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 

(ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento. (TJMT, Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” Sendo assim, não atendendo 

satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à inicial, para 

o fim de comprovar a condição de credora da executada, carreando 

elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte autora), 

concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a presente 

liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito. Ex 

positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no artigo 330, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Codex. CONDENO a 

parte autora às custas processuais e SUSPENDO a sua exigibilidade na 

forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, vez que defiro a 

gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001756-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEANNE SALLES BIANCHINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE BLASICH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001756-33.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: GEANNE SALLES BIANCHINI EXECUTADO: JORGE BLASICH 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença proposta por STEPHANIE 

CAROLINA SALLES BIANCHINI e ALERRANDRO HENRIQUE SALLES 

BIANCHINI, representado por sua genitora GEANNE SALLES BIANCHINI em 

face de JORGE BLASICH. Com a inicial vieram diversos documentos 

acostados ao Pje. Despacho sob o Id. n. 9678891 determinando a 

intimação pessoal da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca do petitório sob o ID n. 9138529 e docs. encartados aos 

ID ´s 9138566, 9138578 e 9138587. Intimada a parte exequente a 

manifestar, todavia, quedou-se inerte cf. certidão junto ao ID n. 14030086. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Sem delongas. Verifica-se que a parte exequente 

quedou-se inerte no atendimento de seu dever processual, em flagrante 

abandono da causa. ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo 

Civil. Isento de custas e honorários. Intime-se. Certificado o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000498-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDCLEI SANTOS DA SILVA (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 

14158285, para que indique o endereço atualizado da executada, no 

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

Alta Floresta, 23 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001612-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ARAUJO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BACANELO (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 

14143614, para que indique o endereço atualizado da executada, no 

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

Alta Floresta, 23 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010801-73.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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

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

13947070/13947090, bem como para requerer o que entender adequado, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito. Alta Floresta, 23 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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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 14271018, 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, 23 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002469-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUKO KURANICHI KATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 

de setembro de 2018, às 13h20min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 

de agosto de 2018, às 17h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002523-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TX. SAUTHER - INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 28 de 

agosto de 2018, às 15h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002488-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 28 de 

agosto de 2018, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 30 de 

agosto de 2018, às 15h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002515-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 28 de 

agosto de 2018, às 14h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001062-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIELI ELIKEILA RANDOLI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001062-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO EXECUTADO: JOZIELI ELIKEILA RANDOLI DE ALMEIDA 

Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o cálculo atualizado do valor exequendo, devendo excluir o 

montante referente aos honorários advocatícios da fase de cumprimento 

de sentença, tendo em vista que referida verba não é cabível nos 

Juizados Especiais (Art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 97 do Fonaje), até 

porque a própria parte possui capacidade postulatória no sistema dos 

Juizados. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 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: 1002492-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28 

de AGOSTO de 2018, às 13h40min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL APARECIDO FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 29 de 

agosto de 2018, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002125-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

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:

ANA ROSA ROCHA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 29 de 

agosto de 2018, às 14h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003506-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COUGO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G2PTV PRODUCOES E EVENTOS LTDA (REQUERIDO)

RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB - CE0023495A (ADVOGADO)

DANIEL CIDRAO FROTA OAB - CE19976 (ADVOGADO)

ANDRE RODRIGUES PARENTE OAB - CE15785 (ADVOGADO)

NELSON BRUNO DO REGO VALENCA OAB - CE15783 (ADVOGADO)

 

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

REQUERIDA, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 22 de agosto de 2018, às 15h00min. Prislene Paiva Estagiária 

Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003506-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COUGO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G2PTV PRODUCOES E EVENTOS LTDA (REQUERIDO)

RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB - CE0023495A (ADVOGADO)

DANIEL CIDRAO FROTA OAB - CE19976 (ADVOGADO)

ANDRE RODRIGUES PARENTE OAB - CE15785 (ADVOGADO)

NELSON BRUNO DO REGO VALENCA OAB - CE15783 (ADVOGADO)

 

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 15h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO FACCIN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CHIMULA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 

de agosto de 2018, às 14h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002561-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO APARECIDO VELOSO DOS REIS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 29 de 

agosto de 2018, às 15h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002574-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 30 de 

agosto de 2018, às 16h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCIMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 

de agosto de 2018, às 17h00min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCIMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte requerida, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 

de agosto de 2018, às 17h00min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 

de setembro de 2018, às 13h40min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBISON NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCIO GRACIL MIGUEL & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 

de AGOSTO de 2018, às 14h00min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001873-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KGO COMERCIO DE VIDROS E PERSIANAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001873-24.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: KGO COMERCIO DE VIDROS E 

PERSIANAS LTDA EXECUTADO: CIELO S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

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

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 6 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: 1000423-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do requerido acerca do documento 

apresentado no ID n. 13457306, para apresentar comprovante do acordo 

realizado em audiência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003565-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GRANADO & COUTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE VELOSO DA SILVA 01031164197 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003565-58.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GRANADO & COUTO LTDA - ME 

EXECUTADO: CRISTIANE VELOSO DA SILVA 01031164197 Vistos. 

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

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor 

não tenha advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se 

os autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do 

débito, incluída a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 6 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: 1000398-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MARCIO CAMPELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000398-33.2017.8.11.0007 REQUERENTE: IVAN MARCIO CAMPELO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte ré informa 

que efetuou o pagamento integral da condenação (petição ID nº 

13786577) e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição ID nº 13819106. Em cumprimento ao disposto 

no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, 

INTIME-SE a parte ré para manifestar sobre o pedido de levantamento de 

depósito, em cinco dias. Em caso de concordância expressa ou tácita do 

devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento 

retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

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

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

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

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

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

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

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

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

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 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: 1001090-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001090-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GILBERTO BORGES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação (petição ID nº 13636319) e a 

parte autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta para transferência do valor, conforme consta na petição 

ID nº 13665725. Em cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte executada 

para manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, em 05 
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(cinco) dias. Em caso de concordância expressa ou tácita do devedor e 

observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro 

mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

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

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

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

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

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

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

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

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

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de junho 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002791-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 13952723, 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 13952723, para, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002790-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 13952737, 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 13952737, para, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13972397 foi interposto 

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

13972405 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13972397, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002616-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR ABUD MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13972629 foi interposto 

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

13972636 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13972629, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002272-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS TAVARES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002272-19.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRE LUIS TAVARES DE 

MORAIS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

inicial a fim regularizar o polo ativo constante na petição inicial, eis que os 

dados apresentados são de pessoa diversa, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. CANCELE-SE a audiência designada, eis que não haverá 

tempo hábil para intimação das partes. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 19 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: 1002334-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIANE REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002334-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SIDIANE REIS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora informa no 

pedido inicial que reside no município e Comarca de Paranaíta/MT. Assim, 

com fulcro no artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95, é de rigor ser 

reconhecida a incompetência territorial, pois a autora afirmou que não 

reside nesta comarca de Alta Floresta (MT). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 4°, 

incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95 e determino a remessa dos autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 19 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001418-93.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONDE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GILDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001418-93.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ADRIANA CONDE COSTA 

EXECUTADO: MANOEL GILDO DA SILVA Vistos. INTIME-SE a parte 
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executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

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

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 20 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: 1000583-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL MEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13885574, foi interposto 

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

13885575, foram devidamente quitadas. Por fim, certifico que a parte 

recorrida apresentou contrarrazões no ID de nº 14008176.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13912570, foi interposto 

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

13912577, foram devidamente quitadas. Por fim, certifico que a parte 

recorrida apresentou contrarrazões no ID de nº 13916894.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001935-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001935-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL GOMES NETO 

EXECUTADO: DIEGO DOS SANTOS LOPES Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A solução amigável 

do conflito está em consonância com a legislação pertinente. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

as partes (Ids nº 12605969 e 12635245), iniciando-se o pagamento a 

partir do dia 10 de agosto de 2018. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes, competindo ao credor indicar conta bancária para depósito do 

valor das prestações, visando evitar os entraves decorrentes do depósito 

judicial mensal. Na sequência, intime-se o devedor para que proceda aos 

depósitos na conta fornecida pelo exequente. Decorrido o prazo do 

parcelamento e se nada for requerido em quinze dias, arquive-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 9 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: 1001001-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ELIZIARIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001001-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JAQUELINE ELIZIARIO DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para comprovar o domicílio nesta comarca, contudo, trouxe aos autos nota 

fiscal emitida em seu nome por comércio local, o qual, não tem o condão 

de comprovar o dado pretenso. Releva anotar que aludido documento 

contém declaração produzida de forma unilateral pela parte e não prova 

seu endereço. Inobstante a inexistência de lei que regulamente os 

documentos que podem servir como comprovante de residência é certo 

que o Governo Federal adota uma lista de documentos que são aceitos 

para tal finalidade em serviços oficiais, quais sejam: - Conta de água, luz 

ou telefone (fixo ou móvel); - Contrato de aluguel em vigor, acompanhado 

de conta de consumo (água, luz, telefone), desde que tenha firma 

reconhecida do proprietário do imóvel; - Declaração anual do Imposto de 

Renda Pessoa Física; - Demonstrativos ou comunicados do INSS ou da 

SRF; - Contracheque emitido por órgão público; - Termo de Rescisão do 

Contrato de Trabalho; - Boleto bancário de mensalidade escolar ou plano 

de saúde, condomínio ou financiamento habitacional; - Fatura de cartão de 

crédito; - Extrato/demonstrativo bancário de outras contas, corrente ou 

poupança, empréstimo ou aplicação financeira; - Extrato do FGTS; - 

Guia/carnê do IPTU ou IPVA; - Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículos; - Infração de trânsito; - Laudo de avaliação de imóvel pela Caixa; 

- Escritura ou certidão de ônus do imóvel. Para os casos em que o 

documento possuído esteja em nome de outra pessoa, como marido, pais 

ou filhos, a fim de que tenha validade faz-se imprescindível a 

comprovação da relação havida entre elas. Ademais, não se pode olvidar 

que no bojo dos autos nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, 

considerando que o documento encartado pela parte não tem o condão de 

comprovar seu domicílio, o feito deve ser extinto. De se observar que o 

artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para 

julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

ao deslinde do feito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

7 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: 1000415-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA TAISA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 38 de 738



JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000415-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NATASHA TAISA LEAL 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Observa-se da certidão 

lançada no ID nº. 13900500 que o recurso inominado é intempestivo. 

Ademais, o atestado de indisponibilidade do sistema PJE apresentado pelo 

recorrente não é passível de justificar a impossibilidade de interposição do 

recurso em tempo hábil, conforme salientado também na supramencionada 

certidão. Sendo assim, ausentes os requisitos de admissibilidade, NÃO 

RECEBO o recurso inominado interposto. Intimem-se. Após, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença e, se nada for requerido em 15 dias, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 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: 1000415-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA TAISA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000415-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NATASHA TAISA LEAL 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Observa-se da certidão 

lançada no ID nº. 13900500 que o recurso inominado é intempestivo. 

Ademais, o atestado de indisponibilidade do sistema PJE apresentado pelo 

recorrente não é passível de justificar a impossibilidade de interposição do 

recurso em tempo hábil, conforme salientado também na supramencionada 

certidão. Sendo assim, ausentes os requisitos de admissibilidade, NÃO 

RECEBO o recurso inominado interposto. Intimem-se. Após, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença e, se nada for requerido em 15 dias, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 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: 1002385-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECK PUB (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 21 de 

AGOSTO de 2018, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000938-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA OAB - BA519B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000938-81.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SIDIMAR PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

COELBA 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. Restando frutífero o bloqueio de 

valores, o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo 

de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo para oferecimento 

de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora integral do valor exequendo, conforme Enunciados 

n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora 

Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Por outro 

lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 02 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: 1002037-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

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

REQUERIDA, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o 04 de setembro de 2018, às 15h00min, BEM COMO DA LIMINAR 

DEFERIDA. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 04 de 

setembro de 2018, às 15h00min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010053-12.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCOOTERBRASIL INDUSTRIA DE BICICLETAS E COMERCIO DE 

IMPORTADOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA REIS DE FARIAS OAB - SC19267 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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8010053-12.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA GONCALVES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: SCOOTERBRASIL INDUSTRIA DE BICICLETAS E 

COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI Vistos. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que 

a parte autora foi devidamente intimada para praticar no processo o ato 

que lhe competia (ID nº. 12682138), contudo, se quedou inerte (ID nº. 

13691030). Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pela parte requerente, porquanto resta 

evidenciado que esta não praticou os atos processuais que lhe competem 

e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

8 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000938-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA OAB - BA519B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000938-81.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SIDIMAR PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

COELBA 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. Restando frutífero o bloqueio de 

valores, o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo 

de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo para oferecimento 

de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora integral do valor exequendo, conforme Enunciados 

n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora 

Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Por outro 

lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 02 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: 1000519-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MF TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

 

Certifico que os Embargos de Declaração apresentados no ID nº 

13976564, são tempestivos. Certifico ainda que procedo a intimação do 

Patrono da parte autora, do inteiro teor dos embargos, bem como, para, 

querendo se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002594-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002594-39.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARINA BARBOSA LEAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando que o 

comprovante de endereço não está no nome da parte autora e não 

acompanhou o pedido inicial qualquer documento que comprove que 

autora reside no endereço apresentado, INTIME-SE a requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da ação 

sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de julho de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010220-63.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO NEZELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010220-63.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: JULIANO NEZELLO 

EXECUTADO: NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

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

nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA KOVAL RUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001363-11.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARISA KOVAL RUIZ 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, ELECTROLUX DO BRASIL S/A 

Vistos. Perscrutando os autos, verifico que o comprovante de endereço 

acostado no ID num. 13424245 não está em nome da parte autora, e não 
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há qualquer documento que comprove ser a mesma proprietária ou 

residente no imóvel constante do referido comprovante. Assim, intime-se a 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena 

de extinção da ação sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-95.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL COELHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010321-95.2016.8.11.0007 REQUERENTE: LOURIVAL COELHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte interessada, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos termos do 

artigo 1.006 da CNGC/MT, adotando as medidas pertinentes em caso de 

custas pendentes de quitação. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 23 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA AKEMI OKAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002478-33.2018.8.11.0007 REQUERENTE: KARINA AKEMI OKAMOTO 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Cuida-se da análise de pedido 

de tutela provisória de urgência formulado pela autora pretendendo que a 

requerida efetue o cancelamento do Boleto de Cobrança nº 03399.89360 

50100.100200 32329.501012 1 00000000000000, no valor de R$ 19,51 , 

suspensão de possíveis valores gerados (taxas, juros, anuidade, etc.) e 

cancelamento do cadastro, ora Cartão Club+, números: 6363 5526 6355 

0867 e 6363 5551 9054 9414, em nome da autora Karina Akemi Okamoto. 

Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os 

argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, a 

verossimilhança da alegação está revelada pelos documentos acostados 

aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito 

invocado. O perigo da demora, de igual modo, é evidente, pois a 

manutenção das cobranças indevidas no nome da parte autora poderá 

gerar prejuízos financeiros, privando a requerente de gerenciar de 

maneira adequada seus gastos mensais. Ademais, o perigo de 

irreversibilidade da medida, em casos como este, não existe, pois com 

eventual improcedência do pedido, as cobranças poderão ser efetuadas 

pela parte requerida. A orientação jurisprudencial é clara no sentido de 

que em casos semelhantes é acertada a decisão que determina a 

suspensão dos descontos. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE 

URGÊNCIA – ABSTENÇÃO DE COBRANÇA PELO BANCO – INDÍCIOS DE 

FRAUDE – RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – 

REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, 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. Havendo indícios de fraude relativos à contratação de cartão 

de crédito, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar 

tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua 

contratação. A eventual contratação de empréstimo por terceiros, por 

meio da utilização de documentos falsos, não afasta a responsabilidade 

da empresa demandada, a teor da aplicação da teoria do risco do negócio. 

Tratando-se de medida reversível, presentes os requisitos do art. 300 do 

CPC, e ausente o risco de dano à agravada, deve ser determinada a 

retirada do nome do agravado dos cadastros restritivos de crédito.” 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE REAPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS POR VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TUTELA 

ANTECIPADA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS EM RELAÇÃO AO 

CARTÃO DE CRÉDITO, ABSTENÇÃO DE INSERIR O NOME DA AGRAVADA 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE - 

IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA 

FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 

DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.Estando presente a 

verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela 

antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que 

determina a imediata suspensão das cobranças em relação ao referido 

cartão de crédito; abstenção de inserir o nome da requerente nos 

cadastros de inadimplentes é medida que se impõe, sob pena de se 

frustar, mesmo que em parte, a pretensão discutida. A imposição de 

astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e 

pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela, Se a multa 

fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes.” NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). Assim, por estarem 

presentes os requisitos legais no caso em questão, que versa sobre 

relação de consumo, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º 

do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para 

determinar que a parte requerida promova as medidas administrativas 

objetivando a suspensão da cobrança do Boleto nº 03399.89360 

50100.100200 32329.501012 1 00000000000000, no valor de R$ 19,51, 

bem como a suspensão de possíveis valores gerados (taxas, juros, 

anuidade, etc.) e cancelamento do cadastro, Cartão Club+, números: 6363 

5526 6355 0867 e 6363 5551 9054 9414, em nome da Requerente Karina 

Akemi Okamoto, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante 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 a parte reclamada, a fim 

de comparecer à audiência de conciliação a ser designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002573-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUZARA CONSOLADORA DE LARA BRAZOLOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002573-63.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SUZARA CONSOLADORA DE 

LARA BRAZOLOTO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de concessão de liminar, visando a suspensão de débitos feitos na 
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conta corrente de titularidade da parte autora decorrentes de empréstimos 

que a parte autora alega já ter quitado. Analisando os documentos 

apresentados, em confronto lógico com os argumentos expendidos pela 

parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento 

do pedido liminar. Com efeito, a verossimilhança da alegação está revelada 

pelos documentos acostados aos autos, deles transparecendo a 

razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. O perigo da demora, de 

igual modo, é evidente, pois a manutenção dos descontos feitos pela 

instituição financeira ré em conta bancária da parte autora poderá privar a 

requerente de gerenciar de maneira adequada seus gastos mensais. 

Ademais, o perigo de irreversibilidade da medida, em casos como este, 

não existe, pois com eventual improcedência do pedido, as cobranças 

poderão ser efetuadas pela parte requerida. A orientação jurisprudencial é 

clara no sentido de que em casos semelhantes é acertada a decisão que 

determina a suspensão dos descontos efetuados diretamente em folha de 

pagamento da parte. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DO DESCONTO DA PARCELA 

MENSAL DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DO 

AGRAVADO – INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO 

MANTIDA – IMPROVIMENTO. Havendo indícios que apontam para a 

contratação fraudulenta de empréstimo consignado, os descontos nos 

proventos do Agravado padecem de lastro, tornando acertada a decisão 

de primeiro grau que, em sede de antecipação de tutela, determinou sua 

suspensão.” (TJMT. AI, 14430/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data 

da publicação no DJE 30/09/2013). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDA. Recurso interposto contra r. decisão que 

determinou a suspensão dos descontos efetuados diretamente no 

benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária. Circunstância 

em que o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra que 

estão presentes os requisitos essenciais à concessão da tutela 

antecipada, mister quando é plausível a alegação de que teria havido 

fraude na contratação do empréstimo bancário. Assim, tendo-se em vista 

a adequação da antecipação de tutela concedida, nada mais acertado do 

que a imposição de medida coercitiva que garanta o seu resultado prático. 

Inteligência do art. 461 do CPC. Decisão de primeiro grau in totum mantida. 

RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 688659520118260000 SP 

0068865-95.2011.8.26.0000, Relator: Elmano de Oliveira, Data de 

Julgamento: 03/08/2011, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/08/2011). Assim, por estarem presentes os requisitos 

legais no caso em questão, que versa sobre relação de consumo, o 

deferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar que a parte 

requerida promova as medidas administrativas objetivando a suspensão 

dos descontos mensais feitos em conta bancária da parte autora da 

parcela de valor de R$ 454,63, referente à relação jurídica objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante 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 a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DELA JUSTINA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA MASTELARI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002582-25.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ENI DELA JUSTINA, MARIA 

APARECIDA MASTELARI DA SILVA REQUERIDO: MM TURISMO & 

VIAGENS S.A Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de tutela de 

evidência, objetivando a restituição de valores relativos a compra de 

passagem aérea através do site da empresa ré e que fora cancelada de 

forma injustificada. Analisando os documentos apresentados, em 

confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de 

evidência, nos termos do que dispõe o artigo 311, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado, eis que a petição inicial foi instruída com 

prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da autora. 

Nesse ponto, a tutela de evidência poderá ser concedida 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, como é o caso da presente demanda. Ademais, 

não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo. 

Assim, entendo estarem presentes os requisitos legais no caso em 

questão, que versa sobre relação de consumo, sendo que o deferimento 

da tutela de evidência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar que a parte 

requerida restitua à autora o valor de R$ 692,37 (seiscentos e noventa e 

dois reais e trinta e sete centavos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Para tanto, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

apresentar os dados bancários para depósito, evitando-se, assim, os 

entraves decorrentes de eventual depósito judicial e posterior liberação 

mediante alvará. Na sequência, INTIME-SE o requerido para cumprir a 

liminar no prazo assinalado. No tocante 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 a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002581-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE ANDRADE PEDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002581-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DEBORA DE ANDRADE PEDRO 

RIBEIRO REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando 

a retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao 

crédito. Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico 

com os argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os 

requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos 

negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, 

não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, 

sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de 

inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME DOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 
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LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante 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 a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010783-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL DA SILVA SEABRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010783-52.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ANTONIO MIGUEL DA SILVA 

SEABRA EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON 

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. Restando frutífero o bloqueio de 

valores, o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo 

de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo para oferecimento 

de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora integral do valor exequendo, conforme Enunciados 

n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora 

Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Por outro 

lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 20 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010777-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILVAN DA COSTA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO COSTA MIRANDA OAB - RO0003993A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010777-45.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE GILVAN DA COSTA 

BEZERRA EXECUTADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE 

RONDONIA CAERD 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. Restando 

frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação emitido pelo 

Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do 

FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora integral do valor exequendo, 

conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a 

Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de 

Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema 

Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele 

Departamento promova a devida vinculação da quantia aos presentes 

autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, 

intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011037-59.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. DE LIMA CONFECCOES - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS REGINA MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011037-59.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: J. L. DE LIMA CONFECCOES - 

ME EXECUTADO: THAIS REGINA MENDES DOS SANTOS 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. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas 

as partes. Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora integral do valor exequendo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 

do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária 

oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, 

comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da transferência 
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do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento promova a devida 

vinculação da quantia aos presentes autos. Por outro lado, caso reste 

infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de 

julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011080-93.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FAGUNDES LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011080-93.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: GILMAR FAGUNDES LIMA 

EXECUTADO: VALDECIR PADILHA 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. 

Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação emitido 

pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 

do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora integral do valor 

exequendo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 

10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora 

eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002595-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA SERRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002595-24.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GILMAR PEREIRA SERRA 

PINTO INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos denoto que se trata de ação ajuizada visando a 

expedição de alvará judicial para autorizar o levantamento dos valores 

relativos ao PIS/PASEP em decorrência do falecimento do titular da conta. 

Com efeito, o procedimento previsto para o feito em tela é de jurisdição 

voluntária, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, razão pela qual 

este Juízo é incompetente para processar e julgar a causa. O Enunciado 

nº 08 do FONAJE dispõe o seguinte: Enunciado 08- “As Ações Cíveis 

sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais.” Nesse passo, é de rigor a extinção do feito diante da 

inadmissibilidade do procedimento perante o Juizado Especial, nos termos 

do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigos 8º, §1º e 51, inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95 e 

no Enunciado nº 8 do FONAJE. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010792-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010792-14.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo 

do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que se 

trata de Ação de Execução em face da OI S/A em curso perante o Juizado 

Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. Importante consignar que 

foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa 

executada no bojo dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em trâmite 

perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos termos 

do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". Ademais, 

dispõe o artigo 8º da Lei nº 9.099/95 que a massa falida não pode figurar 

como parte nos Juizados Especiais. Assim, estando a executada em 

recuperação judicial, a execução de título já constituído não pode tramitar 

no Juizado Especial, restando ao credor a faculdade de habilitar seu 

crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. 

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência: EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

”0100024-27.2015.8.26.9050 - Mandado de segurança. Juizados 

Especiais Cíveis. Empresa sob liquidação extrajudicial. Hipótese de 

extinção do processo. As ações em face de entidades em liquidação 

extrajudicial somente podem ter trâmite nos Juizados Especiais Cíveis na 

fase de conhecimento, até a obtenção do título executivo, nos termos do 

Enunciado 51 do Fonaje. Ordem denegada e extinção do processo na 

origem, de ofício. (Relator (a): José Alfredo de Andrade Filho;Comarca: 

Caconde; Órgão julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Data do 

julgamento: 14/09/2015; Data de registro: 17/09/2015)” Ressalta-se que no 

microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto no artigo 6º, 

§4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das ações de 

execução em face de devedor em recuperação judicial, diante da 

incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do Juizado 

Especial. Além do mais, nos termos do ofício 286/208-OF, remetido ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro em 19/03/2018, os atos de 

constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação, conforme 

o posicionamento doutrinário e jurisprudencial majoritário, hipótese esta 

incompatível com o regramento dos Juizados Especiais. Nesse passo, é 

de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no Enunciado nº 51 

do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. Caso seja 

solicitado pelo credor, expeça-se certidão de crédito em seu favor para 

fim de habilitação. Intime-se a parte sucumbente para adimplemento das 
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custas processuais, conforme condenada pela Turma Recursal, em 05 

(cinco) dias. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 161881 Nr: 7015-26.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Machado dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Juliano Peres Peres - 

OAB:16889/B

 Impulsiono os presentes autos para intimação do advogado constituído 

nos autos nos termos do Art. 431. para devolução

 no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002456-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RR SERVICOS DE TERRAPLENAGEM RURAL E URBANO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002456-09.2017.8.11.0007. AUTOR: M 2 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: RR SERVICOS DE 

TERRAPLENAGEM RURAL E URBANO LTDA - ME Vistos. Analisando os 

autos, verifico a possibilidade de composição amigável no presente feito. 

Assim, entendo ser necessária a 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. Em 

consequência, DESIGNO audiência de tentativa conciliação para o dia 30 

de agosto de 2018, às 15h00min, a ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE as partes e seus patronos, devendo a Parte Ré ser 

intimada pessoalmente, para que compareçam à referida solenidade. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 04 de julho de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002348-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002348-43.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP 

REQUERIDO: VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME Vistos. Recebo 

a inicial. Analisando os autos, verifico a possibilidade de composição 

amigável no presente feito. Assim, entendo ser necessária a 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. Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 06 de setembro de 2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, 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). Cite-se o requerido pessoalmente e intime-se a parte 

requerente a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados ou defensores públicos, obrigatoriamente. Os mandados 

direcionados ao Requerente deverão conter apenas os dados 

necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição 

inicial (§1º, art. 695, NCPC). Consigne-se em nos mandados destinados ao 

Requerente e ao Requeridodestinados aos Requeridos e r da causa.es 

entos para com o Procedimento Comum que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e 

será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da 

causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá 

observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova 

intimação. Intimem-se. Alta Floresta/MT, 09 de julho de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001505-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR FULGENCIO DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001505-49.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 54.324,59; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: OSMAIR FULGENCIO DE FARIAS Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. OSMAIR 

FULGÊNCIO DE FARIAS, ajuizou a presente “Ação Previdenciária de 

Concessão de Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência” em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, sob alegação de ser incapaz para as 

atividades habituais e por ser de família carente, não podendo prover seu 

próprio sustento. Com a inicial (ID. 4549807) foram colididos documentos 

via PJE. Recebida a inicial ao ID. 4566017, oportunidade em que se 

determinou a realização de estudo social e perícia médica. Laudo Pericial 

acostado ao ID. 9336889 e Relatório Técnico aportado ao ID. 10254776. A 

Autarquia Federal apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

do pedido e o reconhecimento da prescrição referente às parcelas 

anteriores a 05 anos da propositura da ação (ID. 10911053 e 

documentos). Quanto à perícia médica a Parte Autora manifestou-se ao ID. 

12710394. Vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Antes de adentrar no mérito da presente demanda, passo a 

analisar a preliminar arguida pela Autarquia Federal. Quanto a preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, está merece prosperar, pois o 

requerimento na via administrativa se deu em 30 de novembro de 2011, e a 

ação foi ajuizada em 31 de dezembro de 2016, portanto, opera-se a 

prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação em relação à 

parcela referente ao mês de novembro de 2011. Assim, defiro a preliminar 

suscitada e passo a análise do mérito. A discussão que se trava através 

do presente diz respeito à possibilidade da parte autora, na condição de 

portadora de deficiência mental e intelectual, obter o benefício de 

prestação continuada previsto na Lei nº 8.742/93. O art. 20, da Lei nº 

8.742/93 assegura o benefício mensal de um salário mínimo à pessoa 

portadora de deficiência, que comprove não possuir meios de prover a 

sua própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, cuja renda 

mensal per capita seja inferior a ¼ do salário-mínimo. Considera-se, a teor 

dos §§ 2º e 3º, do referido diploma legal, pessoa deficiente aquela 

incapacitada para a vida independente e para o trabalho, incapaz de 

prover a subsistência. A parte autora, conforme se depreende da análise 

dos documentos carreados aos autos, logrou comprovar o preenchimento 

dos requisitos legais para a aquisição do benefício em referência. 

Conforme se verifica nos documentos juntados a inicial, o requerente é 
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portadora de deficiência mental e intelectual. Ademais, pela teoria dos 

motivos determinantes, a Autarquia Federal não impugnou a 

incapacidade/deficiência do autor quando da análise do pedido 

administrativo, apenas sustentou, para o seu indeferimento, renda per 

capita superior a ¼ do salário mínimo. Dessa maneira, a incapacidade do 

autor já tinha sido reconhecida desde a via administrativa. Como que 

elaborado para o caso judicializado, o seguinte julgado do TRF da 1ª 

Região: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AMPARO ASSISTENCIAL. 

IDOSO E PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI 8.742/93. ARTIGOS 

1º, 8º E 9º DO ANEXO DO DECRETO 6.214/07. ARTIGO 20 DA LEI 

8.742/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. PERÍCIA MÉDICA. 

PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO. 

RENDA PER CAPITA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE: REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. (4/6) 1. Antecipação de tutela deferida "de oficio" em razão 

do preenchimento dos requisitos do art. 273 do CPC, e diante da ausência 

de impedimento processual, conforme normas dos arts. 515, § 1º, 516, 

798, 461, caput, §§ 3º e 4º e 644, todos do Código de Processo Civil. 2. O 

Benefício de Prestação Continuada previsto no art. 20 da Lei 8.742/93, 

com a redação dada pelas Leis 12.435/11 e 12.470/11, é a garantia de um 

salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, com idade de 

sessenta e cinco anos ou mais, que comprovem não possuir meios para 

prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. 3. O 

estudo o social realizado esclarece que a parte autora sofre da síndrome 

da dependência de drogas múltiplas e transtorno de personalidade instável 

impulsiva. Concluiu o laudo afirmando que o núcleo familiar da parte autora 

encontra-se em dificuldade financeiras, com renda per capita familiar 

inferior a ¼ do salário mínimo, equivalente a R$ 111,16 (cento e onze reais 

e dezesseis centavos). 4. O preceito contido no art. 20, § 3º, da Lei 

8.742/93 não é o único critério válido para comprovar a condição de 

miserabilidade preceituada no artigo 203, V, da Constituição Federal. A 

renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo deve ser 

considerada como um limite mínimo, um quantum objetivamente 

considerado insuficiente à insubsistência do portador de deficiência e do 

idoso, o que não impede que o julgador faça uso de outros fatores que 

tenham o condão de comprovar a condição de miserabilidade da família do 

autor. Precedentes do STJ. 5. Anoto que o benefício de amparo 

assistencial pretendido pela parte autora foi indeferido administrativamente 

em virtude de a renda per capita apurada ser superior ao limite legal. 

Assim, em respeito à teoria dos motivos determinantes, não há que se 

falar em realização de perícia médica, uma vez que a razão que deu 

ensejo à decisão de indeferimento do pedido baseou-se tão-somente na 

suposta inexistência de hipossuficiência. 6. O benefício assistencial é 

devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição 

qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação, conforme 

precedentes do STJ e desta Corte, vedada a reformatio in pejus e 

observados os estritos limites objetivos do pedido inicial. 7. A correção 

monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. 8. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) 

sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ), em conformidade com o 

artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte. 9. Nas causas 

ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 

3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando 

lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre nos estados de 

Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas 

ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por 

força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as 

despesas com oficial de justiça. 10. Apelação não provida e remessa 

oficial parcialmente provida. Antecipação de tutela concedida.” (TRF1. AC 

0030685-24.2010.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.794 de 19/08/2013) Vale 

mencionar ainda, que a incapacidade para a vida independente deve ser 

entendida não como falta de condições para as atividades mínimas do 

dia-a-dia, mas como a ausência de meios de subsistência, visto sob um 

aspecto econômico, refletindo na possibilidade de acesso a uma fonte de 

renda, o que se verifica no presente caso. Quanto ao segundo requisito 

(não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida 

por sua família), seu preenchimento encontra-se consubstanciado no 

laborioso estudo social acostado ao ID. 10254776, de onde é possível se 

constatar a palpável hipossuficiência econômica da família da 

demandante, razão por que a parte autora faz jus ao benefício de 

prestação continuada. Ademais, a procedência do pedido é gritante, 

consoante se infere do seguinte julgado do TRF da 1.ª Região que, no 

tocante à renda “per capita”, sinaliza que: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 20 E 21 DA LEI 8.742/93 (LOAS). 

PESSOA IDOSA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA PER CAPITA INFERIOR A ¼ DO 

SALÁRIO MÍNIMO. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. LEIS N° 9.533/97 E 

10.689/2003. CRITÉRIO MAIS VANTAJOS. RENDA MENSAL FAMILIAR PER 

CAPITA, SUPERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. O fato da 

renda familiar per capita ser superior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo 

não impede que outros fatores sejam considerados para a avaliação das 

condições de sobrevivência da parte autora e de sua família, fazendo com 

que a prova da miserabilidade necessária à concessão do benefício 

assistencial seja mais elástica.” (TRF 1ª REGIÃO - AC 

2006.38.09.003532-4/MG; APELAÇÃO CIVEL, DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI) Logo, a renda “per capita” inferior 

a ¼ do salário mínimo não é requisito absoluto e a situação de 

miserabilidade ficou devidamente atestada. Veja que, a percepção de 

outro benefício assistencial ou previdenciário, de até um salário-mínimo, 

pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de valor mínimo paga à 

pessoa de qualquer idade, não deverão ser considerados para fins de 

renda per capita; devendo-se excluir tanto a renda quanto a pessoa do 

cômputo para aferição do requisito. (PEDILEF 200870950021545, JUIZ 

FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, TNU - Turma Nacional de 

Uniformização, DJ 15/09/2009) No que tange ao marco inicial da 

concessão do benefício, tem-se que deverá ocorrer à partir do mês de 

dezembro de 2011, vez que a parte requerente já reunia as condições 

necessárias para a obtenção do benefício, motivo pelo qual deve ser 

considerada a data inicial para a sua concessão. No que diz respeito aos 

juros de mora e correção monetária, aspecto de interesse e relevante 

aplicação prática é o que concerne em saber qual o critério que, nas 

demandas versando sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza, deve balizar a incidência dos juros 

moratórios a partir da vigência, da alteração imposta pela Lei nº 

11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Sobre o tema, o Superior 

Tribunal de Justiça, decidiu em recurso repetitivo, nesses termos: 

“REPETITIVO. LEI N. 11.960/2009. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO 

IMEDIATA. Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 

8/2008-STJ, em que se discute a possibilidade de aplicação imediata da Lei 

n. 11.960/2009 às ações em curso, em face da alteração promovida no 

art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997. O referido artigo estabeleceu novos 

critérios de correção monetária e de juros de mora a serem observados 

nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 

natureza, quais sejam, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança. A Corte Especial, ao prosseguir o 

julgamento, vencida, em parte, a Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, consignando, entre 

outras questões, que a Lei n. 11.960/2009 é norma de natureza 

eminentemente processual e deve ser aplicada de imediato aos processos 

pendentes. Frisou-se não se tratar de retroatividade de lei, mas sim de 

incidência imediata de lei processual sob a tutela do princípio tempus regit 

actum, de forma a não atingir situações jurídico-processuais consolidadas 

sob o regime de lei anterior, mas alcançando os processos pendentes que 

se regem pela lei nova. Daí, concluiu-se que os valores resultantes de 

condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em 

vigor da mencionada lei, devem observar os critérios de atualização 

(correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por 

outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os 

parâmetros definidos pela legislação então vigente. Precedentes citados: 

EREsp 1.207.197-RS, DJe 2/8/2011, e EDcl no MS 15.485-DF, DJe 

30/6/2011. REsp 1.205.946-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 

19/10/2011. “(destaquei) Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

CONDENO o INSS a implantar o benefício de amparo social ao deficiente 

com renda inicial equivalente a um salário mínimo à parte autora, desde a 

data de 30 de novembro de 2011, o que faço com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, NCPC. CONDENO o INSS a pagar à parte autora, 

após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, 

desde a data do requerimento administrativo (30 de novembro de 2011), 

observada a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente até a data 

do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao 
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mês. Diante do princípio da causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas (Súmula 111 do STJ) até a prolação da sentença, nos termos do 

§ 4º do art. 85 do NCPC. ISENTO a parte demandada do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. Sem 

reexame necessário. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações necessárias. P.R.I. Cumpra-se. Número do 

CPF: 702.092.161-23. Nome da Mãe: Emília Maria de Farias. Nome do 

Segurado: Osmair Fulgêncio de Farias. Endereço do Segurado: Linha 23, 

Comunidade Canaã, Sítio Dois Irmãos, Carlinda/MT Benefício concedido: 

Amparo Social Pessoa Portadora de Deficiência. Renda mensal: um salário 

mínimo. Data do início do Benefício-DIB: 30 de novembro de 2011. Alta 

Floresta/MT, 23 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002542-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONHA & TONHA LTDA (REQUERIDO)

MAURICIO CARDOSO TONHA (REQUERIDO)

JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA (REQUERIDO)

M. C. TONHA (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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102281 Nr: 3704-03.2012.811.0007

 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: Neusa Medeiros Passani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Barbosa de Souza Junior, W. Fisio 

Aparelhos Fisioterapicos, Banco Intermedium S. A.

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Fernandes 

Braga - OAB:72.065-MG, João Roas da Silva - OAB:98.981-MG

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Francisco Barbosa de Souza 

Junior, Cpf: 82551707153, Rg: MG17346920 SSP MG Filiação: Francisco 

Barbosa de Souza e Maria Francisca de Souza Barbosa

Valor das Custas Processuais:278,70 (duzentos e setenta e oito reais 

com setenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 167-170. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 206,70 

(duzentos e seis reais com setenta centavos) para recolhimento da guia 

de custas e R$ 72,00 (setenta e dois reais) para guia de taxa Judiciária. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114880 Nr: 3290-34.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele da Silva dos Santos, H.Thom. Com. De Artigos 

do Vestuário Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.Thom. Com. De Artigos do Vestuário 

Ltda-ME, Franciele da Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idalina Pereira Cabral Correa - 

OAB:10846/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Antunes de Araujo - 

OAB:16332/O MT, Idalina Pereira Cabral Correa - OAB:10846/MT, 

Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do resultado 

negativo obtido na busca de ativos financeiros e veículos do(s) 

requerido(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 253/254 

e Renajud fl. 255, bem como para requerer o que entender de direito para 

o regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 42708 Nr: 2952-41.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. C. Petrotélis Com. de Petróleo Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 (Exequente de honorários) acerca da decisão de fl. 167, bem 

como acerca do resultado negativo obtido na busca de ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

170 e verso, 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.: 28739 Nr: 720-27.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Oregon Indústria e Comércio Ltda., 

Emília Maria Tarsitano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Azevedo e Silva - 

OAB:6.879/MT

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

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

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros e bens do(s) executado(s) pelo 

sistema Infojud conforme documentos de fls. 313/315, bem como para 

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

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 113371 Nr: 1906-36.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda-EPP (Mercado 

Correia ), Jonatas Godoi Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

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

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 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 restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 116, 

bem como para providenciar o necessário para a penhora, indicando a 

localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem móvel, 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.: 41474 Nr: 1708-77.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Pereira da Mata

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação e documentos de fls. 151/157, 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.: 145023 Nr: 5661-97.2016.811.0007

 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: Asiel Bezerra de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

OAB:15825/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

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

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

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

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

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

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

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

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

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

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

CNGC.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 9836 Nr: 2668-43.2000.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iza comercio Derivados de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso à decisão proferida às fls.107/109, sob o 

argumento de que a referida sentença não considerou a data da 

constituição do crédito tributário estampada na CDA que acompanhou a 

peça inaugural (fls.117/118).

DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a matéria 

desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que 

consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida.

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

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

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

proferidas nos presentes autos, as quais restam acobertadas pela 

preclusão.

Dessarte, as supostas omissão alegada nos embargos de declaração, 

não ocorreram, visto que para o reconhecimento da prescrição é 

necessário a análise da data do vencimento das CDA´s, o que foi 

prontamente analisado quando do proferimento da decisão de fls.107/109.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

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

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fls.113/114.

Publique-se.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1707 Nr: 102-58.1999.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iza comercio Derivados de Petróleo Ltda, 

Romero Molina Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso à decisão proferida às fls.195/197, sob o 

argumento de que a referida sentença não considerou a data da 

constituição do crédito tributário estampada na CDA que acompanhou a 

peça inaugural (fls.206/209).

DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a matéria 

desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que 

consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida.

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

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

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

proferidas nos presentes autos, as quais restam acobertadas pela 

preclusão.

Dessarte, as supostas omissão alegada nos embargos de declaração, 

não ocorreram, visto que para o reconhecimento da prescrição é 

necessário a análise da data do vencimento das CDA´s, o que foi 

prontamente analisado quando do proferimento da decisão de fls.195/197.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 
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implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fls.195/197.

Publique-se.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10750 Nr: 260-45.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva da Silva Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Rodrigues Filho

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

- OAB:6205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Exequente: Dalva da Silva Prado, Rg: 

4.154.803-7 SSP PR Filiação: Maria Madalena da Silva

Valor das Custas Processuais:441,10 (quatrocentos e quarenta e um 

reais com dez centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folha 106/107. Fica cientificada de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

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

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

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

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

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

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

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 22119 Nr: 393-19.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Antonio Berlanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT, Marcelo Reis Cardoso - OAB:81578/MG, Marco 

Thúlio Lacerda e Silva - OAB:8917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415, Suetônio Paz - OAB:5.203-B, Wilmar David 

Lucas - OAB:4.136-A

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls.432/433.

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 60 (sessenta) dias, podendo o Requerente 

a qualquer momento solicitar o desarquivamento para as diligências 

necessárias.

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, certifique-se e intime-se a parte 

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

extinção.

Por fim, esclareço que realizei a baixa na constrição de fl.431 em gabinete, 

conforme comprovante em anexo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4841 Nr: 100-25.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campar Participação e Agropecuária S/C ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garibaldo Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo - 

OAB:SP-180.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianarú da Silva Paixão - 

OAB:OAB/MT 10105, Everton Luiz de Oliveira Silva - OAB:10212/MT

 Vistos.

Considerando que o exequente esgotou os meios disponíveis para 

localizar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido 

de fl. 254, mediante busca via sistema INFOJUD, devendo o presente feito 

tramitar sob sigilo após a juntada das informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143967 Nr: 5179-52.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Lurdes Testa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV (fls.106/107), para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento das quantias depositadas (honorários sucumbenciais e 

contratuais) e valor pertencente à Autora.

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais e contratuais, estes no percentual de 40% 

do valor auferido pela parte autora, devendo referidos valores serem 

depositados na conta indicada à fl.108.

Ademais, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto ao 

valor principal a ser depositado em favor da autora, na conta apresentada 

à fl.108.

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121992 Nr: 616-49.2015.811.0007

 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): POUSADA JURUENA LTDA ME, Rayanne da 

Costa Santos, Raylan da Costa Santos, HILDACIR MATOS DA COSTA 
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SANTOS

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICO BRAGA 

CURI - OAB:25382

 Vistos.

Trata-se de “Ação Execução de Título Executivo Extrajudicial” ajuizada por 

BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de POUSADA JURUENA LTDA-ME, 

RAYANNE DA COSTA SANTOS, RAYLA DA COSTA SANTOS e HILDACIR 

MATOS DA COSTA SANTOS.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls.76/77), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Todavia, no acordo, em sua cláusula “2” esta descrito que: “os 

executados solicitaram e o credor concordou recebê-lo pelo valor de 

R$55.533,06 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e seis 

centavos), que será pago através de levantamento judicial de valores 

bloqueados no processo via bacenjud”.

Já a parte executada, informou à fl.78 que as partes visando a plena 

satisfação do débito executado, transacionaram o pagamento do mesmo 

através do levantamento dos valores depositados judicialmente nos autos 

da Ação Revisional nº000437-18.2015.811.0007 (Cód.121680) , 

acrescidos do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a serem pagos 

através do boleto bancário, cujo pagamento foi realizado em data de 

13/07/2018.

Após, os autos vieram-me conclusos.

DECIDO.

Antes de homologar o acordo entabulado entre as partes, para que não 

haja dúvidas quanto ao mesmo, DETERMINO a intimação da exequente 

para que confirme a efetivação do acordo, visto que o único valor 

bloqueado nos autos perfaz o montante de R$9.609,77 (fls.74/76) e não o 

valor do acordo, que perfaz o montante de R$55.533,06.

Bem como, intime-se a executada para que apresenta sua conta bancária, 

para a expedição de alvará dos valores bloqueados às fls74/76.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47740 Nr: 7344-24.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange de Lima Soares

 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:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES a presente Impugnação à Execução, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do novo 

Código de Processo Civil (NCPC), para DECLARAR como devido o valor 

total de R$ 88.172,55 (oitenta e oito mil, cento e setenta e dois reais e 

cinquenta e cinco centavos), calculado em 26/02/2018.Isento a 

Embargada/Autora do pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, visto que beneficiária da justiça gratuita. Certificado o 

trânsito em julgado, intime-se a parte exequente para que apresente os 

seus dados bancários para o deposito judicial do valor objeto da presente 

execução. Consigno ainda que, haverá a expedição de RPV, sem a 

intimação da Procuradoria acerca da homologação do valor apresentado, 

eis que já o fez, através da presente impugnação.Após, quanto aos 

presentes Embargos, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001500-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001500-27.2016.8.11.0007. AUTOR: 

GERALDA BARBOSA DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. INTIME-SE o APELADO para 

apresentar as contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir como 

preliminar das contrarrazões as matérias a que se refere o §1º do art. 

1.009. Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, 

INTIME-SE o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a 

respeito das preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposto no §2º, do art. 1.009, do novo códex adjetivo civil. Insta salientar 

que os prazos processuais são contados nos termos do art. 219 da 

referida Lei. Após as providências necessárias, nos termos do artigo 

1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

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

CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 23 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001839-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Benedito Marcelino da Silva Filho (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001839-49.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: SYLVIA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BENEDITO 

MARCELINO DA SILVA FILHO Vistos. Diante das explanações e 

documentos apresentados nos autos, em caráter excepcional, DEFIRO a 

citação por edital do Requerido. Havendo o decurso do prazo para 

apresentação de resposta pelo Réu citado via edital sem sua 

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

Público com atribuições perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes 

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

intimado pessoalmente para se manifestar no feito. Com a manifestação do 

curador especial, dê-se vista dos autos à Autora para manifestar, em 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 

23 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001366-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ WALECKI BRIGINA (EXECUTADO)

INDUSTRIA DE CERAMICA PALMITAL LTDA - ME (EXECUTADO)

CELIA REGINA CASAGRANDE BRIGINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001366-63.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: INDUSTRIA DE CERAMICA 

PALMITAL LTDA - ME, CELIA REGINA CASAGRANDE BRIGINA, JOAREZ 

WALECKI BRIGINA Vistos. Tendo em vista a informação de 

descumprimento do acordo celebrado (ID. 14154451), DEFIRO o pedido de 

desentranhamento de mandado para que seja procedida a busca e 

apreensão do bem alienado. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 23 de julho de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002028-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI BALSAS OAB - SP329514 (ADVOGADO)

ADAUTO SILVA EMERENCIANO OAB - SP163405 (ADVOGADO)

BRUNO COSTA DE PAULA OAB - SP247595 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UTA - UNIAO DAS FACULDADES DE GUARANTA DO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002028-90.2018.8.11.0007. AUTOR: 

UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA RÉU: UTA - 

UNIAO DAS FACULDADES DE GUARANTA DO NORTE Vistos. INDEFIRO o 

pedido de ID. 14157246 e MANTENHO a decisão de ID. 14033047 por seus 

próprios fundamentos, vez que foge do espírito do Código a concessão de 

medidas contra qualquer uma das partes sem que antes lhe seja 

oportunizada sua manifestação (art. 9º, Normas Fundamentais), sendo a 

únicas exceções as: i) tutelas de urgência (art. 300); ii) as hipóteses dos 

incisos II e III das tutelas de evidência (art. 313); e a decisão do art. 701, o 

que não se encaixa ao caso em concreto. No mais, CUMPRA-SE conforma 

anteriormente determinado. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 23 de julho de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 181740

Numeração Única: -

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Cat´s Moda Feminina e CIA

Advogado(s): -

Requerido: Risoleta F. de Oliveira

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 13/08/2018 às 15:01

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233625 Nr: 11719-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME, Roberto 

Paulino de Oliveira, Maurandir Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270479 Nr: 1331-95.2018.811.0004

 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: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Tiago Gonçalves Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CERTIFIQUE a escrivania quanto ao decurso do prazo para 

apresentação de contestação.

2. Sem prejuízo, considerando o teor da petição de fl. 58-v, que noticia o 

descumprimento da decisão liminar por parte do requerido, DETERMINO a 

inclusão da restrição de circulação (Renajud), conforme previamente 

estabelecido à fl. 40.

3. Outrossim, DETERMINO seja a parte ré intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar o pedido de fls. 61/62, por meio do qual a parte 

autora pretende aditar a petição inicial, nos termos do art. 329, II, 

CPC/2015.

4. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264886 Nr: 16105-67.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenisa Selestina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A, Autonorte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 14.Diante disso, REJEITO, também, a preliminar de impossibilidade jurídica 

do pedido.15.Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO 

POR SANEADO.16.INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.17.Expeça-se o 

necessário.18.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55201 Nr: 2633-19.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, Lilian Maria de 

Toledo Picchi, Cláudio Salles Picchi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e nos termos da decisão de fl. 403, 

impulsiono o feito para que sejam intimado o embargante, Claúdio Sales 

Pichi, através de seu advogado, a oferecer seus dados bancários onde 

deverão ser restituídos os valores penhorados online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239317 Nr: 15740-47.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração L. Brasil Central

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (deztoito reais), quantia esta que deverá ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 51 de 738



recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208947 Nr: 8875-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Luiza Teixeira Agnelli, Adriana Aparecida Agnelli 

Oliveira, CARLOS AGNELLI FILHO, Joyce Agnelli Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Carlos Agnelli

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 48.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252542 Nr: 8012-18.2017.811.0004

 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: JOdP, Aparecida Ortega de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcindo Borges de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte requerente para se manifestar nos autos, no prazo de 

05 dias, acerca da petição do Estado de Mato Grosso encartada nos 

autos, em fls. 68.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270108 Nr: 1111-97.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJSGN, CESGS, FGSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Eugênia Saad Guirra 

Sena - OAB:19952/GO

 Certifico e dou fé que o Dr. Blainy Danilo Matos Barbosa(OAB/16.023 

MT)fora notificado para proceder a devolução dos autos, não o tendo feito 

até a presente data. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a busca e apreensão dos mesmos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153158 Nr: 4305-52.2011.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequiel Martins Madruga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michelle de Moura Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EZEQUIEL MARTINS MADRUGA, Cpf: 

54574870168, Rg: 4164431, Filiação: Adeli Martins Madruga e Ariovaldo da 

Silva Madruga, data de nascimento: 06/12/1973, brasileiro(a), natural de 

Porto Alegre-RS, convivente, artista plástico, Telefone 99216-3857. 

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) , 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 

providenciar o regular andamento do feito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 18 de julho de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173208 Nr: 6375-71.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Oppelt Camponogara

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

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Uma vez que ficou claro pelo E. Tribunal de Justiça a necessidade de 

liquidação de sentença para apurar o saldo devido, sendo necessários 

muito mais do que simples cálculos aritméticos, INTIME-SE a parte 

exequente para emendar a petição de cumprimento de sentença e, nos 

termos dos acórdãos de fls.167/185 e 207/210, instaurar a necessária 

liquidação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de prosseguimento do feito.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243497 Nr: 1719-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, Wilton Fernandes da Silva, Rosangela Anderson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada 

do valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido retro.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229474 Nr: 8741-78.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamilson Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido feio pelo Estado de Mato Grosso, dada a 
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responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela de urgência (art.303, 

CPC/2015). Assim, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob 

pena de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários 

advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, 

conforme §1º, art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236712 Nr: 13952-95.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Claudia Ribeiro Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a 

arguição de suspeição e, por consequência, REVOGO a nomeação do 

médico perito Dr. Francisco Teodoro de Faria – II, fl.85.10.Antes de 

prosseguir, com fundamento nos arts.9º e 10, CPC/2015, a fim de evitar 

decisão surpresa, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca da 

possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova, no prazo de 10 (dez) dias.11.Decorrido o prazo, conclusos para 

decisão. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41238 Nr: 1519-79.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MIGUEL DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enésio Coelho de Souza, MARLEIDE MESQUITA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Gabriel Gonçalves dos Reis - OAB:MT 

20.062

 VISTOS.

1. Após a realização de várias diligências infrutíferas, em havendo 

fundadas suspeitas da tentativa de ocultação, admite-se a intimação por 

hora certa.

2. Assim, verificando que a decisão de fls. 362, equivocadamente 

determinou a citação por hora certa, CHAMO O FEITO À ORDEM para 

DETERMINAR que se proceda à INTIMAÇÃO POR HORA CERTA dos 

Executados para regularizarem sua representação processual, bem como 

se manifestarem acerca do laudo de avaliação de fls. 349/350, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e ulterior preclusão, com relação 

ao citado laudo.

3. Deverá o Oficial de Justiça, observar os endereços informados pelo 

Exequente às fls. 376/377 e as instruções contidas no artigos de fls. 252 

e 253, do CPC/2015.

4. Feita a intimação por hora certa, deverá a Sra. Gestora enviar aos 

Executados, no prazo de 10 (dez) dias, contados da juntada do mandado 

nos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhes 

ciência, nos termos do art. 254, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197110 Nr: 1932-09.2015.811.0004

 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: Valter Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Inacio da Costa, Ilton Pereira Neves, 

Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Benedito Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifica-se que até o momento o Demantante não atendeu às 

determinações de fls. 82, embora devidamente intimado na pessoa de seu 

advogado (fls. 98).

2. Diante disso, INTIME-SE, pessoalmente, a parte Autora, para o integral 

cumprimento do item "2", de fls. 82, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito.

3. Decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem-me concluso, para 

ulterior deliberação acerca do saneamento ou extinção do feito.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227731 Nr: 7531-89.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdPC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que o Requerido, embora devidamente citado, não 

contestou a presente ação, conforme certifcado às fls. 58, DECLARO A 

SUA REVELIA. No entanto, deixo de aplicar seus efeitos, em atenção ao 

art. 345, II, CPC/2015.

2. Não havendo preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR SANEADO.

3. INTIME-SE a parte Autora para especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282822 Nr: 8778-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de josé cicero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de inventário negativo do falecido JOSÉ CÍCERO PEREIRA.

2.NOMEIO como inventariante a Sra. IRENE FRANCISCO DOS SANTOS, 

que deverá ser intimada para prestar compromisso em 5 (cinco) dias e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, observando-se 

aos incisos do art.620, CPC/2015 (art.617, parágrafo único, CPC/2015).

3.Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários e INTIME-SE a Fazenda Pública, 

o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento. O cônjuge ou o companheiro, os 

herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto 

no art. 247, CPC/2015, devendo, ainda, ser publicado edital, nos termos do 

inciso III do art. 259, CPC/2015 (art.626,§1º, CPC/2015).

4.Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art.627, CPC).
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5.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

6.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155346 Nr: 7210-30.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS ARAGUAIA LTDA, Hollidai da 

Silva Gomes, Jair Francisco Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 9.641-B, KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - OAB:9641/B

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 74/76, conforme requerido.

2. EXPEÇA-SE a competente Carta Precatória para registro da penhora, 

avaliação e designação de hasta pública, do bem indicado pela Exequente.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282681 Nr: 8696-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Márcio Capellano, Ana Rita Rippi 

Capellano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 06 DE 

SETEMBRO DE 2018, às 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173252 Nr: 6418-08.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Coelho Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença que move JOÃO PAULO 

COELHO DE MORAES em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.

2. Verifica-se que há controvérsia quantos aos valores já depositados e 

os que entendem devidos as partes, sendo prudente a elaboração de 

cálculos para se apurar os valores efetivamente pagos e se há ou não 

valor remanescente.

3. Desta feita, CERTIFIQUE-SE senhora gestora acerca do integral 

cumprimento das determinações de fls. 186, bem como dos valores já 

levantados e os que se encontram vinculados aos autos.

4. Após, REMETA-SE os autos ao Contador Oficial para que observando a 

sentença de fls. 106/111 e o acórdão de fls. 154/158, elabore os cálculos 

dos valores devidos, descontando-se os valores já quitados e/ou 

vinculados aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Apresentados os cálculos, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270855 Nr: 1563-10.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, Wilton Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

1.Para melhor análise da impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, 

INTIME-SE a parte embargante para juntar nos autos os últimos 03 

comprovantes de imposto de renda e outros documentos que entender 

pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

2.Após, conclusos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199355 Nr: 3304-90.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G F MADUREIRA E CIA LTDA - ME, Geovanildo 

Fontoura Madureira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918, Luiz 

Carlos Icety Antunes - OAB:MT 18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Banco do 

Brasil s/a.

2.Intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o autor 

somente juntou planilha atualizada do débito não requerendo nada para 

dar continuidade no feito, fl. 80.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de nomear bens à penhora bem como de proceder com qualquer 

outra diligência que impulsione o procedimento executivo, caracteriza-se o 

abandono do feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5.Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7.CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174152 Nr: 7464-32.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...), NOMEIO como perito o Dr. RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO, 

podendo ser encontrado na Rua São Benedito, 309, sobrado 02, Bairro 

São Benedito, Barra do Garças/MT, a qual deverá cumprir o encargo 

independentemente de compromisso, sob a fé do seu grau, com o fito de 
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aferir eventual insalubridade nos serviços nocivos prestados pela 

requerente.4.Considerando a inexistência de tabela específica no 

Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira, nos termos 

do art. 3º do Provimento 68/2008, FIXO os honorários médicos periciais em 

R$ 700,00 (setecentos reais), com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.5.Poderá haver o adiantamento 

de despesas iniciais do perito, no valor de R$ 350,00 (trezentos e 

cinqüenta reais), caso demonstre, comprovadamente, a necessidade de 

tal adiantamento para a satisfação das despesas decorrentes do encargo 

recebido, nos termos do art. 7º, da Resolução nº. 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça.6.FACULTO às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 

465, §1°, II e III, CPC/2015).7.INTIME-SE pessoalmente o médico da 

nomeação, independentemente de compromisso legal, nos termos do art. 

466, do CPC/2015, bem como, para realizar a perícia e apresentar laudo 

em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo 

a data agendada para o ato com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

Conste no mandado as advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 

68/08 CGJ-MT.8.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os 

assistentes técnicos eventualmente indicados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.9.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTAS às partes para que se manifestem e requeiram o 

que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita, EXPEDINDO-SE a certidão em favor do perito médico 

em seguida (parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 

CGJ-MT).10.Expeça-se o necessário.11.Intime-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209538 Nr: 9259-05.2015.811.0004

 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: Florise Jardim da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:18.483/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 28.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte:?

DECLARO a inexistência do débito de R$ 2.923,92 (dois mil novecentos e 

vinte e três reais e trinta e noventa e dois centavos), discriminado na 

fatura de fl. 24; ?CONDENO a requerida no pagamento do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais 

sofridos pela autora FLORISE JARDIM DA SILVA LOPES, devendo incidir 

juros de mora partir do evento danoso, 20/10/2014, e correção monetária 

a partir da publicação desta sentença.29.Em razão da sucumbência, 

CONDENO a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da condenação, com 

fundamento no art.85, §2º, CPC/2015. 30.DEIXO de condenar a parte 

autora no pagamento das custas e honorários, uma vez que houve 

apenas a redução do valor pleiteado a título de danos 

morais.31.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220671 Nr: 3201-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Cristina Laurentino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante dos fatos e fundamentos acima exposto, INDEFIRO a petição 

inicial com fundamento nos artigos 1º e 10º, da Lei 12.016/2009 e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art.485, I, 

CPC/2015.14.Desde já, AUTORIZO o desentranhamento das peças 

necessárias no intuito de, querendo, propor ação de 

conhecimento.15.Sem custas e honorários. 16.Expeça-se o necessário. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 57165 Nr: 980-45.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ( ECAD)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rádio Emissora Aruanã Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BACALAN - 

OAB:OAB-MT 9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT, 

VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 Em cumprimento a decisão de fl. 463 e,tendo em vista que a consulta via 

Bacen-Jud foi negativa, conforme fls. 464/465, impulsiono os presentes 

autos para intimar o exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, 

querendo, se manifeste e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166185 Nr: 8559-34.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mazurquievecz Oliveiros Bréslei Pachêco, Nicolas Maia 

Pachêco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Simone Francelina Maia Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias atenda a cota do MP de fls. 174/175.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236284 Nr: 13638-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Nogueira Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de Citação, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), devendo acessar o site 

do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268597 Nr: 17-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.
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Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275253 Nr: 4245-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Souza Ramos, Aglinelton Pereira de 

Jesus, CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA, KLÉZIA SALES MARQUES, Wilma 

Rodrigues da Cruz Lopes, Delindia Sales Marques, NILSON AMBRÓSIO DA 

SILVA, Jenne Gleicy Cardoso Loriano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO BENTO 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 4245-35.2018.811.0004, Protocolo 

275253, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91812 Nr: 5650-24.2009.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Francisco Gomes Lira, Espólio 

de Ana Maria Gomes Lira, Marione Lira da Silva, Andréia Bianca Lira da 

Silva Franco, Ana Patrícia Lira da Silva, Welen Nara Lira Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEILA DA SILVA 

SOUSA FRANCO, para devolução dos autos nº 5650-24.2009.811.0004, 

Protocolo 91812, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264843 Nr: 16075-32.2017.811.0004

 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: Raildes Aires da Costa Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Barra do Garças - Cooperativa de 

Trabalho Médico, Robisson Galvão de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA SILVA 

SOUZA, para devolução dos autos nº 16075-32.2017.811.0004, Protocolo 

264843, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272812 Nr: 2851-90.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivânia Alves Nogueira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 2851-90.2018.811.0004, 

Protocolo 272812, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169423 Nr: 1504-95.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Corrêa Filho, Genoveva Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petroliga Comércio e Transporte de Derivados 

de Petróleo Ltda, Kleyton Nery Faria, Karina Aparecida Silva Faria, JOÃO 

BATISTA DE SOUZA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 23.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PETROLIGA COMÉRCIO E TRANSPORTE 

DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 01088252000187, atualmente 

em local incerto e não sabido KLEYTON NERY FARIA, Cpf: 58833773191, 

Rg: 3370967, Filiação: Oscarina Vilela de Souza e José Ney de Souza, 

data de nascimento: 14/08/1974, brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, 

solteiro(a), empresário, Telefone 8422-6314, atualmente em local incerto e 

não sabido KARINA APARECIDA SILVA FARIA, Cpf: 04406917101, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido JOÃO BATISTA DE 

SOUZA LEMES, 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: Alega a autora que efetivou o primeiro contrato de 

locação com a empresa Requerida em 30.09.2004, com prazo de (60) 

sessenta dias, com término marcado para 30.09.2009. Em janeiro de 2008, 

as partes renovaram o contrato. Em abril de 2009, a empresa Requerida 

alterou seu nome. Em agosto de 2012 abandonaram o ponto comercial 

locado deixando os últimos três meses de locação em inadimplência, bem 

como as contas de água, luz e IPTU. Diante do exposto, Requerem a 

citação dos requeridos e a condenação no pagamento dos débitos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Cite-se a parte requerida para querendo 

responder a ação no prazo legal. Consigne-se que, não sendo contestada 

a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (artigos 285 e 319 CPC). Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 20 de julho de 2018

Joyce Oliveira Mendonça Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160385 Nr: 979-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Francisco Carlos Perim, Zulene Borges de 

Lima Perim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO BATISTA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 979-50.2012.811.0004, Protocolo 

160385, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197198 Nr: 1989-27.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Larissa Matos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Dias de Almeida, MARIA GORETE DE 

MEDEIROS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENNIS MACHADO 

DA SILVEIRA, para devolução dos autos nº 1989-27.2015.811.0004, 

Protocolo 197198, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237606 Nr: 14543-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raides Aires da Costa Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robisson Galvão de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, Lucas Bernardino - OAB:12.027

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA SILVA 

SOUZA, para devolução dos autos nº 14543-57.2016.811.0004, Protocolo 

237606, 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.: 213361 Nr: 11471-96.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Sales da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Eduardo da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabelle de Baptista - OAB:MT 

19.065, João Paulo Vieira Deschk - OAB:11474-MT, Kátia Gobatti 

Calça - OAB:MT 13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B, 

Sandra Negri - OAB:MT 18472-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 52/53 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto ao sistema INFOJUD e BACENJUD, no intuito de obter o endereço 

atualizado do executado Paulo Eduardo da Silva Araújo (CPF: 

725.840.681-68).

 2. Com a resposta, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requer os meios cabíveis para fins de citação.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89007 Nr: 2908-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguiton Macedo da Silva, Eliane da Mota Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Takashi Ichikawa, Elizeth Pereira Carmo 

Ichikawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Marcus 

Vinicius Dourado de Araújo - OAB:MT 12.653, Mirelle Pereira Alves 

- OAB:MT 14.989, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome das partes executadas Nelson Takashi Ichikawa 

(CPF: 396.671.709-34) e Elizeth Pereira Carmo Ichikawa (CPF: 

348.831.341-72).

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 692.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art. 854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271778 Nr: 2142-55.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayra Silva Jacomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivan Rego da Silva, Vanuza Pereira dos 

Santos, Karen Ramos Maracaípes, Sanderson Bernardes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte contrária, conforme 

prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado das partes 

requeridas Vanuza Pereira Dos Santos e Karen Ramos Maracaípes.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar de forma específica acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requer os atos 

necessários ao deslinde do feito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181461 Nr: 3309-49.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Tavares 

Junior - OAB:BA 11.147

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 159v.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265282 Nr: 16957-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Dias de Almeida & Cia Ltda Me, Antônio Dias 
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de Almeida Junior, ADJAIR JERONIMO DA COSTA, KARINE MEDEIROS 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 81 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço 

atualizado dos executados.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260293 Nr: 13148-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. BEVILACQUA - ME, Eva Mota Bevilacqua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:12002, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5.678, 

DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, NATALIA HONOSTORIO DE 

REZENDE - OAB:13.714 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 68.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217950 Nr: 1596-68.2016.811.0004

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcirley Luz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o pedido de fl. 51 e que de fato não constam nos autos 

as respostas às consultas, CHAMO O FEITO À ORDEM e determino que 

sejam realizadas as consultas, via sistemas BACENJUD e INFOJUD, no 

intuito de obter o endereço atualizado do requerido ELCIRLEY LUZ SILVA 

(CPF: 568.078.991-49), bem como seja concedido novo prazo para 

manifestação do requerente.

 2. Com as consultas nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar pelo que entende de 

direito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 69671 Nr: 3112-41.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herval Alves D'Afonseca, Alfredo Floriano 

Tonetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 235.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237464 Nr: 14431-88.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGNS, NNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Hipólito Silveira - 

OAB:MG 54292

 DISPOSITIVO:16.Diante de tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita, visto que não foi comprovada a hipossuficiência do 

executado.17. REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado ante a falta de documentos probatórios das alegações 

trazidas pela parte executada.18.DEFIRO o pedido de penhora online por 

meio do Sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome do 

devedor.19.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite 

da execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 31.20.Juntada 

a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art. 854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o 

que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.21.Por fim, DESENTRANHE-SE a peça de fls. 20/21 face a 

duplicidade de juntada nos autos, devendo a petição desentranhada ficar 

em local próprio à disposição da parte interessada. 22.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172852 Nr: 5994-63.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPdS, Ana Paula Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO. 7. Verifica-se que a presente ação segue o 

rito do art. 528 e ss. do CPC/2015, o qual prevê, em caso de não 

pagamento, a possibilidade de mandar protestar o pronunciamento judicial 
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e a decretação de prisão do executado. 8. O pedido da requerente à fl. 45, 

não é admissível ao rito em segue a presente demanda. Assim, a 

cobrança realizada nestes autos deve seguir rito expropriatório de bens, 

em consonância ao § 8º do art. 528, do CPC/2015. 9. Assim, CONVERTO a 

presente ação para o rito expropriatório de bens, conforme art. 523 c/c 

art. 824 do CPC/2015. 10. Por conseguinte, DEFIRO o pedido de penhora 

por meio do Sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome da parte 

executada JEAN CARLOS PEREIRA DE SOUZA (CPF: 033.911.501-73). 11. 

PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado à fl. 45. 12. Juntada a resposta do 

Banco Central, DETERMINO as seguintes providências: -cumprida 

integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o executado 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, art. 854, 

CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a eventual 

manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias. -não havendo 

constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. 13. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55968 Nr: 214-89.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziano de Souza Rosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO YUTAKA HASHIMOTO - 

OAB:, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863, ROGERIO TAKEO 

HASHIMOTO - OAB:195605/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE SOUZA MIRANDA 

SOARES - OAB:3958

 11.Frente ao exposto, OFICIE-SE à Agência da Previdência Social de 

Atendimento de Demandas Judicias – APSADJ, no endereço colacionado 

às fls. 144- para imediata implantação do benefício concedido de ofício, às 

fls. 137.12.INTIME-SE, por carga dos autos, o Instituto Nacional do Seguro 

Social para que especifique as provas que pretende produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias.13.Cumpridos os atos, voltem-me conclusos para 

designação de audiência.14.INTIMEM-SE. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282670 Nr: 8691-81.2018.811.0004

 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: FSN, VdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS, RRdS, VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. 1. Cuida-se de AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C 

REGULAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS C/C INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE C/C RETIGICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL formulado FABIANO 

SOUZA NUNES em face ROSILENE RIBEIRO DOS SANTOS, qualificados 

nos autos. 2. Da análise da petição inicial verifico que o endereço de 

residência da requerida e do menor fornecida na inicial situa-se na 

Comarca de ÁGUA BOA - MT. É O RELATÓRIO. DECIDO. 3. Deste modo, 

entendo que há obstáculo intransponível ao prosseguimento do feito, em 

razão da competência territorial para dirimir as questões que envolvem o 

interesse de menor é no local da residência do infante, nos moldes do art. 

147, I, do ECA, em razão do principio do melhor interesse da criança e do 

adolescente, já definida pelo Superior Tribunal de Justiça como 

competência absoluta a qual deve ser declarada de ofício. 5. Posto isto, 

com fundamento no Artigo 55 do Código de Processo Civil, DECLINO da 

competência para processamento e julgamento deste feito à Vara de 

Família e Sucessões da Comarca de ÁGUA BOA - MT, pelo que determino 

a imediata remessa do presente feito ao citado juízo, observando-se as 

cautelas e formalidades legais. 6. Proceda-se as baixas e anotações 

necessárias. 7. Às providências. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277392 Nr: 5671-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. RECEBO a emenda a inicial.

2. COLHA-SE o parecer do Ministério Público, na qualidade de Curador dos 

Registros Públicos (art. 109 da Lei 6.015/73), e voltem-me conclusos.

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264190 Nr: 15625-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaucard Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ângela Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. Deferida a liminar pleiteada às fls. 52/53.

 3. Às folhas fls. 62, certifica o Sr. Oficial de justiça a negativa da 

diligência de citação e busca e apreensão do veículo objeto desta ação.

4. Após, a parte autora pugnou pela desistência da ação (fls. 67).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar que a parte autora manifesta a desistência no 

prosseguimento do feito, não resta alternativa a este Juízo, senão a 

extinção do feito sem resolução do mérito.

7. Nesta esteira, é o que destaca a melhor doutrina:

A desistência da ação processual extingue o processo sem resolução de 

mérito (art. 485, VIII, CPC). Depois de oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (art. 485, § 4.0, 

CPC), na medida em que aí, já integrado ao processo, tem o réu igualmente 

direito à tutela jurisdicional. A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença (art. 485, § 5.0 CPC). (MARINONI et. al., 2017, p.583) 

(Grifei)

DISPOSITIVO:

8. 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.

9. Sem custas, uma vez que já recolhidas e sem honorários, por não 

haver sequer formado a relação processual.

10. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280059 Nr: 7237-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELL, ACBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO a emenda a inicial apresentada às fls. 20/24.
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2. Assim, DEFIRO aos requerentes os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 99, §3º do Código de Processo Civil/2015.

3. Outrossim, OUÇA-SE o Ministério Público, pelo prazo legal, com fulcro 

nos art. 178, II c/c art. 721, do Código de Processo Civil/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280845 Nr: 7687-09.2018.811.0004

 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: VÂNIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olé Consignado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicios Matos Pereira - 

OAB:13168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e DETERMINO ao REQUERIDO a suspensão 

dos descontos em folha de pagamento da autora proveniente do Contrato 

nº. 804853045-8, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), (art.139, IV, CPC/2015).16.OFICIE-SE à 

Secretaria de Gestão do Governo do Estado de Mato Grosso – 

SEGES.17.INVERTO o ônus da prova.18.CITE-SE o Requerido, no 

endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 03 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 15h (HORÁRIO DE MATO GROSSO). 19.Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.20.Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 21.DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015. 22.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264329 Nr: 15712-45.2017.811.0004

 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: PMSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE MODIFICAÇÃODE GUARDA COM REVISIONAL DE 

ALIMENTOS movida pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas 

nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 60/61.

3. Às fls. 63/64, manifesta o Membro do Ministério Público pela 

homologação do acordo entabulado pelas partes.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 60/61, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. SEM custas e honorários.

8. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279341 Nr: 6810-69.2018.811.0004

 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: Lucilene Cruz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Montechi de Assunção & Cia Ltda - ME, 

Regiane Montechi de Assumpção Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS movida por LUCILENE CRUZ FERREIRA em desfavor de R. 

MONTECHI DE ASSUMPÇÃO & CIA LTDA – ME representada por REGIANE 

MONTECHI DE ASSUMPÇÃO COSTA, todos qualificados nos autos.

2. Inicialmente, recebo a emenda de fls. 33/38 e DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 99, § 3º do CPC/2015.

3. CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 12 DE 

SETEMBRO DE 2018, às 14h00min (HORARIO DE MATO GROSSO). 

INTIME-SE o autor por intermédio de seu advogado.

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC/2015.

 5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250619 Nr: 6674-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROT, VSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Às fls. 10/11, fora determinada a citação do requerido, designada 

audiência de conciliação entre as partes e fixados alimentos provisórios 

em 10%(dez por cento) dos rendimentos líquidos do requerido.

2. A parte requerida foi citada às fls. 38.

3. Manifesta a parte autora pela decretação da revelia e execução dos 

alimentos provisórios (fls. 42/44).

4. Após, o Membro do Ministério Público requer a decretação da revelia do 

requerido e intimação da parte autora para especificar as provas que 

pretende produzir (47/48).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. frente ao contido nos documentos de fls.45, dando notícia de que a 

parte demandada fora citada e quedou-se silente, DECRETO A SUA 

REVELIA, conforme o que dispõe o art. 344, do CPC.

7. De outro norte, INDEFIRO o pedido de cumprimento provisório neste 

feito, uma vez que o requerimento deve ser instruído e distribuído com 

cópia do título em autos apartados, conforme preceitua o art. 531, §1º, do 

CPC/2015.

8. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

9. INTIME-SE a parte autora para especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 10 (Dez) dias, sob pena de preclusão.

10. Após, voltem-me conclusos para apreciação.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277731 Nr: 8692-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucleio José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 

acostados às fls. 20/20-verso, caracterizando, portanto, inércia do 

requerido, traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 20-verso) o Requerido 

continuou inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo FIAT PALIO SPORTING 

1.6, cor BRANCA, ano/modelo 2014/2014, chassi: 9BD196263F2240741, 

RENAVAM: 01034949281, PLACA ONN-7358, conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282788 Nr: 8759-31.2018.811.0004

 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: Sheila Aparecida do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO MARLON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Varjão Alves - 

OAB:9790/MT, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282385 Nr: 8521-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 

acostados às fls. 11/12, caracterizando, portanto, inércia do requerido, 

traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 12) o Requerido continuou 

inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo FIAT UNO VIVACE 1.0, 

cor PRATA, ano/modelo 2010/2011, chassi: 9BD195152B0047383, PLACA 

NWA-6590, conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159360 Nr: 12310-63.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTON MARQUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Pereira Fagundes - 

OAB:13249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Em cumprimento a decisão de fl. 106, impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que, no prazo de 10 dias, querendo, se 

manifeste nos autos e requeira o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214245 Nr: 11997-63.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Silva Ribeiro Borges

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 VISTOS.

1. Em que pese o pedido da parte requerente, INTIME-SE o perito para 

retificar ou ratificar o seu laudo, diante dos apontamentos realizados pela 

parte, bem como em razão do constatado entre o laudo realizado na via 

administrativa (fl. 60vº) e o laudo realizado no bojo do processo (fl. 85). 

FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das cominações legais.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2715 Nr: 84-61.1990.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comat Materiais Elétricos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:MT 

3.719
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome da parte executada.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67641 Nr: 1153-35.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Cesar Corbucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Massaharu 

Maekawa - OAB:SP 290102

 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 nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271270 Nr: 1792-67.2018.811.0004

 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: Angelica Wa'Utomorewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116

 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. 54/79, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167012 Nr: 9634-11.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto de Paula Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da petição 

de fls. 148/149, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182218 Nr: 3993-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Bezerra da Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, tendo em vista o decurso do prazo de 

suspensão, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175906 Nr: 9758-57.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo, Elisa Augusta Machado 

Martins, Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva Romanato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Gilberto Romanato, 

Eliana Moreira da Silva Romanato, Geraldo Martins do Carmo, Elisa 

Augusta Machado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Ercules Matos e Silva - OAB:159169, João Di Lorenze 

Victorino dos Santos Ronqui - OAB:125.406/SP, Luiz Carlos Estácio 

de Paula - OAB:84.493-SP, Munir El Arra de Paula - OAB:328.787/SP, 

Ricardo Vendramine Caetano - OAB:SP 156.921, Rosinea di 

Lorenze Victorino Ronqui - OAB:171.192/SP, Vlamir Bernardes da 

Silva - OAB:283.467-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERICO EUGÊNIO DA SILVA 

GAZZINEO - OAB:272393, Aroldo Joaquim Camillo Filho - OAB:SP 

119.016, Eduardo Arruda Alvim - OAB:118.685-SP, Jorge Ibanes de 

Mendonça Neto - OAB:136.506, José Manuel de Arruda Alvim Netto 

- OAB:12.363-SP, Maria Cristina Carvalho de Jesus - 

OAB:167891-OAB/SP, Raimundo Helder Pinheiro Júnior - 

OAB:OAB/RJ72198

 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.861/966 apresentado por Geraldo Martins 

do Carmo, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173521 Nr: 6721-22.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884/O, NAGIB 

KRUGER - OAB:4419, Nelson Feitosa Júnior - OAB:MT 8.656

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca dos 

Embargos de Declaração de fls. 186/189, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 56454 Nr: 422-73.2006.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Takechi Iasse - OAB:6113-B, WILLIAN JOSÉ DE 

ARAUJO - OAB:3928
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte Autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer na Escrivania da 3ª Vara Cível, a fim de proceder a retirada 

da Carta Precatória expedida, e providenciar sua Distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269085 Nr: 368-87.2018.811.0004

 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: JOSÉ DONIZETE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Cristina Primo 

Parreira - OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - 

OAB:MT 15.724

 PROCESSO Nº 368-87.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 269085

Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA proposta por JOSÉ DONIZETE 

LOPES em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE).

INTIME-SE a parte requerida, por seu procurador constituído, para que, 

desejando, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, como 

instrumento de defesa à petição nos autos e ao memorial descritivo de 

cálculo ora acostado, nos termos do artigo 511 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo estabelecido, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 27 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180908 Nr: 2813-20.2014.811.0004

 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: Maria Maia Cabral, Geraldo Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson Freitas David, Suely Sijoca Santos 

Borges, Bereniz Gonçalves Costa Batista, Maria Alves Botelho

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADAILSON FREITAS DAVID, Cpf: 

91412528100, Rg: 1327234-9, Filiação: Idelfonso David e Creuzany de 

Freitas David, data de nascimento: 21/05/1981, brasileiro(a), natural de 

Ribeirãozinho-MT. 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: O autor vem mantendo a posse de forma mansa, 

pacífica e contínuo, sem oposição e com "animus domini", sobre uma área 

de terreno, situada na Rua Pitaluga, quadra 150, lote 25, Bairro São José, 

com área territorial de 450,00 m², com inscrição municipal, nº 

302.426.0217.0004-4, tendo ao longo dos anos realizados benfeitorias, 

obras e serviços de caráter produtivo e utilizando para o fim a que se 

destin, sendo este o lar e moradia e familiares.Vale salientar que no dia 

14/08/2007, a requerente através de contrato particular de compra e 

venda, adquiriu o aludido imóvel do sr. Sebastião Cordeiro, este detinha a 

posse de forma contínua e pacífica. Os requisitos e formalidade 

processuais determinados por lei, de modo que comprova a posse mansa, 

pacífica e incontestada pelo lapso temporal determinado em lei, bem como, 

com os devidos rumos e confrontações que estão descritos na presente 

petição

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Área territorial frente para a Rua 

Pitaluga, medindo 15 metros, lado direito com os lotes 01 e 02, medindo 30 

metros, lado esquerdo com os lotes 24, medindo 30 metros e fundo como 

o lote 04, medindo 15 metros. Matrícula 37.235 de ordem do livro 02, do 

Registro Geral.

Despacho/Decisão: Processo nº  2813-20.2014 – Código 

180908Vistos.Diante das frutadas tentativas de citação das partes 

requeridas, defiro a citação por edital.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 27de abril de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz 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, Édina Margareth 

Ferreira Moraes, digitei.

Barra do Garças, 30 de maio de 2018

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245813 Nr: 3448-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago de Oliveira Timo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TORIXORÉU, Valdemar de Oliveira Alves, Osvaldo Ferreira da Silva, Deon 

Nunes da Purificação, Robson Moreira Bizerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Processo nº 3448-93.2017 – Código 245813

Vistos.

 Tratam-se de embargos de declaração com efeitos modificativos 

propostos em face da decisão de fls. 192/194. Sustenta o embargante a 

existência de omissão, uma vez que na sentença não foi considerado os 

argumentos sustentado nas informações prestadas, e a existência de erro 

material.

Instado, o embargado quedou-se inerte.

É o relatório necessário.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A legislação procedimental estatui que os embargos de declaração têm 

por objetivo aclarar questões referentes a ambiguidade, contradição, 

obscuridade, ou ainda, suprir omissão sobre tema de pronunciamento 

obrigatório.

No caso, o embargante sustenta que a sentença foi omissa quanto aos 

argumentos expostos nas informações prestadas. Todavia, o que se 

pretende, por vias transversas, é uma espécie defesa, eis que o 

embargante não apresentou as informações requeridas, conforme 

certidão de fls. 187, o que torna inadequada a via eleita, uma vez que a 

sentença fundamentou-se exclusivamente nas provas carreadas aos 

autos.

Portanto, a reforma da decisão prolatada deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais ordinários pertinentes ao caso, e não via embargos de 

declaração com efeitos infringentes, que pressupõem a excepcionalidade 

da medida, quando concretamente constatados motivos para tanto.

Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos pelo embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 17 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262029 Nr: 14265-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 63 de 738



 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, prazo 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272524 Nr: 2655-23.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OD, CAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Antonio da Silva Filho 

- OAB:16287/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 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. 57/80, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166674 Nr: 9209-81.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino Oliveira Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

petição/documento de fls. 182/183, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276767 Nr: 5259-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayara Mayara Magry Oliveira Arrais Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio João Gerônimo Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 

21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, em cumprimento ao que determina a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, Seção 4, Item 6.4.3.1., a Advogada da 

Inventariante será intimada via Diário da Justiça Eletrônico a enviar para o 

e-mail da vara: bg.4cível @ tjmt.jus.br, as Primeiras Declarações de fls. 

11/16 (em arquivo do Word e não em PDF), a fim de possibilitar agilidade 

para lavratura do referido termo.

 É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206395 Nr: 7388-37.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->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): Roberto Ângelo de Farias, E. S. da Mata 

Bezerra, Eunice Silva da Mata Bezerra, Geralmino Alves Rodrigues Neto, 

Celson José da Silva Sousa, Ailton Alves Teixeira, Paulo Sérgio da Silva, 

Paulo César Raye de Aguiar, José Maria Alves Filho, Reinaldo Silva 

Correia, Maria José de Carvalho, João Rodrigues de Souza, Valdei Leite 

Guimarães, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Weliton Andrade da Silva, Júlio 

César Gomes dos Santos, Valdemir Benedito Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Kelly Tavares da Silva 

Brito - OAB:MT19347, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - OAB:MT 

12.672, Daniela Cortes Schulze Machado - OAB:17315, FERNANDO 

SALDANHA FARIAS - OAB:15.512, Izaias Mariano dos Santos Filho - 

OAB:5313-A, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Lara 

Cristina de Oliveira Lima - OAB:7614, Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 Certifico que, em razão da certidão de publicação de fls. 699 não ter 

mencionado os nomes de todos os advogados dos requeridos, procedo a 

INTIMAÇÃO DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA ÀS FLS. 640/668, 

EM SÍNTESE TRANSCRITA: "[...] Assim, especialmente no que tange aos 

demandados pessoas físicas, devem ser diferentes as reprovações 

impostas pela Lei de Improbidade, considerando o papel de liderança, 

concentração de Poder e prestígio pelo demandado Roberto Ângelo de 

Farias; sendo aos então vereadores, Ailton Alves Teixeira, Celson José da 

Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, 

José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso 

Neto, Paulo Aguiar Raye Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva 

Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Welington 

Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos Santos, s.m.j., que praticaram 

atos ilegais, porém menores, para a conjuntamente aprovarem a vontade 

do prefeito em doar, suficientes a resposta estatal disposta acima. 

Finalmente, condeno-os, ainda, a pagar as custas e despesas 

processuais. Ratifico o bloqueio liminar de bens, sem prejuízo de os 

condenados ofertarem bens suficientes a garantir o pagamento das 

condenações em dinheiro, nos termos desta decisão. Após o trânsito em 

julgado desta decisão, oficie-se ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado de Mato Grosso comunicando a suspensão dos direitos políticos 

dos réus pessoas físicas. Com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito. Da 

presente decisão dê ciência à mesa da Câmara. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206395 Nr: 7388-37.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias, E. S. da Mata 

Bezerra, Eunice Silva da Mata Bezerra, Geralmino Alves Rodrigues Neto, 

Celson José da Silva Sousa, Ailton Alves Teixeira, Paulo Sérgio da Silva, 

Paulo César Raye de Aguiar, José Maria Alves Filho, Reinaldo Silva 

Correia, Maria José de Carvalho, João Rodrigues de Souza, Valdei Leite 

Guimarães, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Weliton Andrade da Silva, Júlio 

César Gomes dos Santos, Valdemir Benedito Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Kelly Tavares da Silva 

Brito - OAB:MT19347, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - OAB:MT 

12.672, Daniela Cortes Schulze Machado - OAB:17315, FERNANDO 

SALDANHA FARIAS - OAB:15.512, Izaias Mariano dos Santos Filho - 

OAB:5313-A, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Lara 

Cristina de Oliveira Lima - OAB:7614, Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 Certifico que, em razão da certidão de publicação de fls. 700 não ter 

mencionado os nomes de todos os advogados dos requeridos, procedo a 

INTIMAÇÃO DAS PARTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PROFERIDA ÀS FLS. 697, EM SÍNTESE TRANSCRITA: "[...] 

Em primeiro lugar, interessante lembrar o Código de Processo Civil elenca 

no artigo 1.022 as hipóteses de embargos de declaração, e a contradição 

segundo o melhor vernáculo consiste na existência de argumentos 
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inconciliáveis entre si, existentes na mesma decisão. Os fatos discutidos 

na ação e elencados do artigo 12 da Lei 8.429/1992, possuem seus 

correspondentes nos artigos 9º, 10, 10-A e 11. Para a presente demanda, 

interessa a correspondência instalada entre os artigos 10 e 11, 

combinados com o artigo 12, II e III. É o que se vê na sentença, embora o 

embargante de maneira lacunosa aponte algum inconformismo com o 

mérito, o que se guarda à apelação. No que respeita à revelia, basta a 

leitura do restante da página 644 dos autos para ver que apesar de o 

embargante ter perdido o prazo para contestar, deixando de impugnar as 

imputações ministeriais, a sentença combatida enfrentou o mérito por 

conta do interesse público. Ainda que assim não fosse, a valoração das 

provas em face dos fatos é mérito e não contradição. No que respeita a 

omissão indicada, me parece ter sido enfrentada a fls. 508, para onde 

remeto o leitor. Em face do exposto, rejeito os embargos. Embora não 

abrace a técnica e os argumentos do embargante, não vislumbro má-fé 

processual a justificar multa por conduta protelatória. Certifique se todos 

os condenados foram intimados da sentença e se os prazos para 

interposição de recurso foram percorridos. Após, colham contrarrazões 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282919 Nr: 8834-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria Machado Fillus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA 

LIMINAR, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, para o 

fim de determinar a imediata liberação dos bens móveis e do veículo que 

os transporta, melhor descritos no TAD n° 1135789-2 que acompanha a 

Inicial. Expeça-se o respectivo mandado para cessação dos efeitos do ato 

impugnado até o deslinde da presente demanda.Notifique-se a autoridade 

impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações 

que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I).Findo o prazo de 10 

(dez) dias, vindo ou não as informações da Autoridade Impetrada, 

ouça-se o representante do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias 

e, após, venham os autos imediatamente conclusos para 

sentença.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282939 Nr: 8846-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keccy Reiny de Olveira Freitas 

Lopes - OAB:MT 24.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cumpra-se com urgência a decisão de fls. 21.

Considerando a petição apresentada pela requerente de fls. 24/26, o 

direito de visita da genitora ao menor, deverá ser exercido aos finais de 

semana alternados, começando a partir desde, 21/22 de julho de 2018, 

podendo a requerente pegar o menor às 8:00 horas de sábado e 

entrega-lo às 18:00 horas no domingo.

 Caso haja o descumprimento da medida pelo requerido, deverá a 

requerente informar aos autos, para a tomada de providências cabíveis.

 Se necessário, deverá haver o acompanhamento do Conselho Tutelar.

 Ante ao adiantar da hora, sirva a presente como cópia do mandado.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85431 Nr: 8569-20.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. Rabelo, Maria Dutra Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718, Lúcio Gomes de Jesus - OAB:32.321-GO

 SENTENÇA.

Trata-se de ação de Execução Fiscal movida pelas partes já qualificadas.

 Colhem-se dos autos que o ilustre procurador do exequente noticiou que 

o executado quitou a CDA de n º 20083409 e pugnou pela extinção do 

processo, já que o pagamento da dívida ocorrera, satisfazendo a 

obrigação existente. Deve-se, portanto, ser extinta a execução pelo 

pagamento do débito, com forte no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Frente ao exposto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, sem qualquer ônus às partes.

 Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 8895 Nr: 134-24.1989.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR E LANCHONETE VALIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão retro, que ratificou a sentença de fls. 63/66.

 2. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo para, em 

05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito.

3. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 252538 Nr: 8010-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jheferson Daniel Ferreira Pimmel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, s) advogado(a, s) do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar(em) alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 218516 Nr: 1963-92.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 1.Análise para fins do ofício circular n. 10/2018/Gab/J-Aux/CGJ.
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2.Regressão de regime em 26.01.2018 (fl. 152).

3.Computando a condenação advinda do acórdão de fls. 154/161, com as 

demais penas objeto do cálculo de fl. 164, tem-se o total de 09 (nove) 

anos de pena.

4.Assim, incabível indulto e comuntação de pena, nos termos do art. 1º, 

inciso I, e art. 7º, ambos do Decreto nº. 9246/2017, c/c MC/ADI n. 5874-DF.

5.Com a remessa da guia definitiva pelo juízo de Novo São Joaquim, 

somem-se as penas.

6.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 228936 Nr: 8363-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Nóbrega da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 1.Análise para fins do ofício circular n. 10/2018/Gab/J-Aux/CGJ.

2.Progressão de regime prevista para 03.08.2023 (fl. 95).

3.Incabível indulto ou comutação de pena, nos termos do art. 3º, inciso III, 

do Decreto n. 9246/17.

4.Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 166668 Nr: 9203-74.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->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:

 Em 23.07.2018, às 13h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotora de Justiça Hellen Uliam 

Kuriki e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Presente o réu. 

Ausente a testemunha Edson Antônio de Miranda e a vítima Marcelo 

Bezerra Rodrigues. Realizada a oitiva das testemunhas Jaime Alves Brito, 

Janaina de Sousa e Sebastião Carlos Carvalho da Costa. O Ministério 

Público e o Defensor Público desistiram da oitiva da testemunha Edson 

Antônio de Miranda, bem como, insistiram na oitiva da vítima Marcelo 

Bezerra Rodrigues. Realizado o interrogatório do réu. Após, o MM Juiz 

decidiu nos autos de cód.276518: “1. Expeça-se precatória ao Juízo da 

Comarca de Alto Araguaia/MT para realizar a oitiva da vítima Marcelo 

Bezerra Rodrigues, conforme ofício de fl.124. 2. Com o retorno da 

precatória, vistas às partes para alegações finais por memoriais. Nos 

autos de cód. 166668, o MM Juiz decidiu: “1. Diante da procuração de 

fl.185, designo justificativa para o dia 27.07.2018 ás 15h00(MT), devendo 

ser intimado, por DJe, advogada Silvana Paula Gomes (OAB/GO-37682). 2. 

Retifique-se o cálculo e fl.200, tornando o período de suspensão da 

execução grafado com interrupção entre 01.1.2016 a 15.03.2016 como 

pena cumprida a título de detração imprópria considerando a absolvição 

comunicada em fl.191, alterando a data base para a data da prática de 

novo crime ( 18.04.2018), conforme decisão de fls.209/210.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 167375 Nr: 10168-52.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Santana dos Santos, Ednaldo dos 

Santos Melo, Elton Barbosa da Silva, Bruno Brenner dos Santos Alves, 

José Agnaldo Silva Dias, Deiver Sousa Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes - DP - OAB:, 

João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Roldrigo Queiroz de 

Oliveira - OAB:MT 13.284-O, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal constante na denúncia, para o efeito de CONDENAR os 

acusados BRUNO BRENNER DOS SANTOS ALVES e ELTON BARBOSA 

DA SILVA, como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I 

(Redação anterior a vigência dada pela Lei nº 13.654, de 2018) e II, do CP 

c/c art. 244-B, do ECA e, JOSÉ AGUINALDO SILVA DIAS, DEIVER SOUSA 

NERES e MOACIR SANTANA DOS SANTOS como incursos nas sanções 

do art. 157, § 2º, incisos I (Redação anterior a vigência dada pela Lei nº 

13.654, de 2018) e II, e art. 29, ambos do CP, c/c art. 244-B, do ECA. Por 

fim, ante a comprovação do óbito, JULGO EXTINTO o feito em relação ao 

réu EDNALDO DOS SANTOS MELO com fulcro no art. 107, I, do Código 

Penal.Isto posto, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada.(...)P.R.I.C.Barra 

do Garças/MT, 20 de julho de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 220613 Nr: 3192-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Otavio dos Santos Porti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pelo causídico do réu, vez que a testemunha 

Rafael Pinheiro de Farias não foi intimada para o ato, aliado ao fato do réu 

residir na cidade de Val Paraiso/GO.

 Redesigno a data para audiência de continuação para o dia 30/10/2018, 

às 15:30 horas, para a audiência de instrução e julgamento (horário/MT), 

para oitiva da vítima, testemunha e interrogatório do réu.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 277205 Nr: 5542-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto da Silva, Rithielly Borges dos 

Santos, Cemir Cardoso Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 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 dos denunciados JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, RITHIELLY 

BORGES DOS SANTOS e CEMIR CARDOSO LIMA FILHO em todos os seus 

termos.Designo o dia 03/08/2018, às 13:30 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 intime pessoalmente os acusados COM 

MÁXIMA URGÊNCIA. Intimem-se o Ministério Público, defesa e as 

testemunhas de acusação 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 MÁXIMA 

URGÊNCIA POR SE TRATAR DE RÉU PRESO. Barra do Garças/MT, 20 de 

julho de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 176865 Nr: 10969-31.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Porfirio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CASSIA LIMA 

BARNABÉ - OAB:40.321

 Vistos em correição.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de Divino Porfirio 

da Silva, pela prática do delito tipificado no artigo 306, do Código de 

Trânsito Brasileiro.

Foi oferecida suspensão condicional do processo ao réu, sendo aceita e 

devidamente homologada, em 22.07.2015 (fl. 75).

O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do agente, vez 

que decorrido o período de prova.

É breve relato. Decido.

Trata-se de ação penal movida em face de Divino Porfirio da Silva, na qual 

lhe foi imputada a prática do delito tipificado no artigo 306, do Código de 

Trânsito Brasileiro.

Foram impostas, aceitas e cumpridas as condições de suspensão 

condicional do processo pelo réu.

Outrossim, verifica-se que a muito decorreu o período de prova sem 

revogação do benefício, razão pela qual, outra solução não há, senão 

reconhecer a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, reconheço 

e declaro extinto a punibilidade de Divino Porfirio da Silva pelo delito 

previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 245114 Nr: 2870-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida 

na denúncia, para o efeito de ABSOLVER o acusado MICHEL ROCHA dos 

delitos tipificados nos art. 129, §9º, e art. 147, do Código Penal, em 

concurso material (art. 69, CP), o que faço nos termos do artigo 386, inc. 

VII, do Código de Processo Penal.P.R.I.C.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 13591 Nr: 46-34.1999.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Benedito Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida 

na denúncia, para o efeito de ABSOLVER o acusado DIVINO BENEDITO 

NASCIMENTO do delito descrito no art. no art. 213, combinado com os arts. 

224, a, 225, § 1º, II, 226, II, 1ª figura, 71, caput, todos do Código Penal 

(com redação à época dos fatos), o que faço nos termos do artigo 386, 

VII, do Código de Processo Penal.P.R.I.C.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA GILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - 

MT0018256Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 04/09/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN GONCALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/09/2018 Hora: 15:40 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN GONCALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o 

dia04/09/2018 Hora: 16:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR JUNIOR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SATELITE ENGENHARIA E REFLORESTAMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR CHAVES SIQUEIRA DUARTE OAB - GO0027148A (ADVOGADO)

CHARLENE DELA LIBERA DUARTE SIQUEIRA OAB - GO28920 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Analisando os autos, infiro que a petição inicial está em desconformidade 

com o enunciado 135 do FONAJE, eis que não instruída com prova de sua 

situação jurídica. Assim sendo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para 

que a parte autora promova a juntada no feito de tal documento, sob pena 

de indeferimento da exordial. DETERMINO a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. Intime-se. Ultrapassado 

o aludido prazo, independentemente de manifestação, faça conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AZEVEDO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR TAVARES DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Antes de apreciar a tutela provisória de urgência, DETERMINO que a parte 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada nos autos de 

cópia das últimas 12 (doze) faturas, bem como para informar se houve 

alteração do seu endereço residencial no interregno temporal susso junto 

a requerida. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELDIMA VICUNA D. SILVA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N A Y ABUALIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emedar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso do prazo, 

com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. DETERMINO 

a imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAURA RODRIGUES BAILAO OAB - MT22579/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de declaração de imposto de renda dos últimos 03 

(três) anos, com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência, 

porquanto a derradeira anotação na CTPS do autor se deu em 1999. Após 

o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. Igualmente, determino à parte autora que aporte nos autos 

comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, energia, 

boleto bancário, etc.) em nome próprio, sob pena de extinção do feito. 

Desde já saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato 

pretendido, culminando na extinção propalada. 2. Determino a imediata 

suspensão de audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PLANEL ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BARRA DO GARCAS, 

ARAGACAS E PONTAL DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para 

juntar o seu ato constitutivo completo (contrato social), bem como certidão 

de negativação devidamente expedida pelo SPC ou SERASA, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

Civil. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. Ul t rapassado o aludido prazo, 

independentemente de manifestação, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002257-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZZIELA SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN GONCALVES BORGES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/09/2018 Hora: 16:20 , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória de urgência, DETERMINO que a 

parte autora junte nos autos os comprovantes de pagamento do plano pós 

pago dos últimos 03 (três) meses. 2. DETERMINO a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE APARECIDA VALLIN DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ OAB - MT23724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente, cabe asseverar que a tutela provisória só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Assim 

sendo, para a concessão da tutela provisória, se torna necessário que no 

caso posto à apreciação judicial esteja presentes os requisitos acima 

grafados. Com efeito, impende destacar que o salário, diante de sua 

natureza alimentar, é instituto protegido por norma constitucional, que visa 

protegê-lo contra eventuais abusos a ele impingidos. Outrossim, com a 

finalidade de dar efetividade ao art. 7°, X da Carta Magna, foram criados 

alguns mecanismos cujo objetivo precípuo é garantir a proteção deste 

instituto de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana 

e o mínimo existencial inerente a todos os cidadãos, dentre os quais se 

encontram a impenhorabilidade do salário disposta no art. 833, IV do CPC. 

Verdadeiramente, as empresas que concedem créditos - como a 

requerida -, devem adotar todas as cautelas necessárias para terem 

garantia de futuro recebimento dos empréstimos/financiamentos, contudo, 

também devem tomar atitudes com vistas a evitar o superendividamento de 

seus consumidores. 3. Assim, analisando a petição inicial e os 

documentos que a instruem observo que nesta quadra processual não 

seria crível exigir prova da parte autora, notadamente por se tratar de 

relação de consumo, haja vista que os documentos carreados ao feito, ao 

menos em análise de cognição sumária, são suficientes para demonstrar a 

probabilidade do direito. No que tange o requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há indícios de 

estar ocorrendo indevidamente descontos na aposentadoria da 

requerente. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional ao reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado do Requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida 4. No que toca à inversão do ônus da 

prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um 

sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 5. Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 6. No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 
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ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 8. Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA vindicada no que toca ao pedido para que a requerida 

abstenha-se de proceder com os descontos na conta bancária da 

requerente, até o deslinde final da rusga, sob pena de incorrer em multa 

no valor descontado em dobro, sendo de bom alvitre registrar que a 

medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a 

requerida. 9. Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição 

de ofício direcionado à Caixa Econômica Federal para que promova a 

suspensão das cobranças em comento, até o deslinde final da rusga, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização. 10. 

Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12.Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13.Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14.Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14.Expeça-se o 

necessário. 15.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001253-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 2. No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 3. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 
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OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

4. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 5. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 6. Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 7. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 8. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 9. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 10. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 11. Expeça-se o 

necessário. 12. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAIR FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas 

pretendidas. Por tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, 

DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando 

os eventuais vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como 

atualize o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). 2. DETERMINO a imediata 

suspensão da audiência de conciliação eventualmente aprazada. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001265-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DE ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIVALDO BRITO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DISQUINHO COMERCIO DE DISCOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.B. PROETTI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

promovendo a juntada nos autos do seu ato constitutivo completo 

(contrato social), bem como da certidão de protesto, sob pena de 
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indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

Civil. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. Ul t rapassado o aludido prazo, 

independentemente de manifestação, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA BORGES LEAL DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Tendo em vista o decurso de considerável lapso temporal entre a 

propositura da ação e a presente data, DETERMINO à parte autora que 

esclareça se ainda persiste o requerimento de tutela provisória de 

urgência no que se refere a religação do serviço de energia elétrica na 

unidade consumidora indicada nos autos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010752-17.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMARA ALVES DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ VIEIRA BOHRER (REQUERIDO)

WARLEN V LOPES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Analisando os autos, compreendo que o requerimento de tutela 

antecipada formulado pela parte exequente destoa da realidade 

processual em que se encontra o feito. Destarte, o processo em voga 

encontra-se em fase de cumprimento definitivo da sentença, de tal sorte 

que o bem da vida outrora almejado por si já foi concedido, eis que a 

sentença transitou em julgado. Assim sendo, em meu entender, tal 

postulação de tutela antecipada não encontra guarida jurídica. Contudo, 

com fulcro nos princípios regentes da Lei 9.099/1995, em especial o da 

informalidade, bem como atento aos princípios da fungibilidade e o pas de 

nullité sans grief, passo doravante a analisar os pedidos confeccionais 

pela parte exequente. 2. De fato, assiste razão ao exequente no que atine 

ao pedido para expedição de ofício ao DETRAN/MT, com o escopo de 

procederem com a transferência da propriedade do veículo indicado na 

peça inserta no ID 14056262 para o nome do requerido Pedro Luiz Vieira 

Bohrer, entretanto conveniente registrar que o requerente é devedor 

solidário das penalidades administrativas, a teor do que preconiza o art. 

134, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Deste modo, DETERMINO que a 

secretaria oficie o Detran/MT, para que a mencionada autarquia proceda, 

no prazo de 05 (cinco) dias, com a transferência da posse indireta do 

veículo grafado na petição contida no ID 14056262, devendo constar 

doravante como proprietário o senhor Pedro Luiz Vieira Bohrer, calhando 

destacar que a presente decisão não veda a cobrança administrativa ou 

judicial do requerente em virtude das infrações administrativas 

anteriormente impostas sob o veículo, sendo que a mudança deve 

restringir apenas e tão somente no que se refere a propriedade e os 

débitos fiscais, ficando ressalvadas as penalidades administrativas, 

conforme determina o art. 134, do CTB. 4. Concretizada a diligência acima, 

faça conclusos para análise dos sistema eletrônicos de constrição de 

bens. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001279-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NOLETO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo ao saque de 

valores de titular já falecido, o que independe de inventário nos termos da 

Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência da Justiça 

Estadual. Assim sendo e observando que a inicial preenche os requisitos 

do Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319, 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e 

não estando patente à falta das condições da ação e a ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a presente dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. Vista ao representante do Ministério 

Público, eis que o feito reclama a sua participação (art. 178, do CPC). 

Após manifestação do MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do 

parecer favorável, ou eventual cota asseverando não ser causa que 

reclame a participação do parquet. Havendo pedido para produção de 

eventual diligência, desde já intime a parte autora para realizá-la, caso seja 

da sua incumbência, ou promova a conclusão se depender de prévia 

manifestação judicial. Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001195-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES AZEVEDO DA SILVA PASSARINHO (REQUERENTE)

WAGNER ARRUDA PASSARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FERNANDO DE ALMEIDA GOMES OAB - GO9889 (ADVOGADO)

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

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo ao saque de 

valores de titular já falecido, o que independe de inventário nos termos da 

Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência da Justiça 

Estadual. Assim sendo e observando que a inicial preenche os requisitos 

do Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319, 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e 

não estando patente à falta das condições da ação e a ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a presente dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. Vista ao representante do Ministério 

Público, eis que o feito reclama a sua participação (art. 178, do CPC). 

Após manifestação do MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do 

parecer favorável, ou eventual cota asseverando não ser causa que 

reclame a participação do parquet. Havendo pedido para produção de 

eventual diligência, desde já intime a parte autora para realizá-la, caso seja 

da sua incumbência, ou promova a conclusão se depender de prévia 

manifestação judicial. Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 03 (três) 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. 
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4. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VENANCIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 2. Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELVIRA BASTOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIVANIA DA SILVA CUNHA TEIXEIRA (REQUERIDO)

RENATO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 2. Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO XAVIER MARINHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA - MT0019722A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/09/2018 Hora: 16:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE SCIASCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RODRIGUES FERREIRA FILHO 53506332104 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar os embargos de declaração opostos pela parte 

requerida, DETERMINO seja oficiada a Coordenadoria de tecnologia e 

informática para que informe se de fato houve erro do sistema quando da 

apresentação do recurso ora anelado. 2. Concedo o prazo de 20 (vinte) 

dias para apresentação de relatório. Após, faça conclusos. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012345-42.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A 

(REQUERIDO)

BB SEGUROS - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime os embargados para, em 05 (cinco) dias, apresentarem, caso 

desejem, contrarrazões aos embargos de declaração opostos no ID 

10493844. Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se com 

URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE APARECIDA VALLIN DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ OAB - MT23724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ - MT23724/O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/09/2018 Hora: 16:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIM AILTON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVANI BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010798-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA OAB - MT14313/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARCAS CONCESSIONARIA HONDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011226-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011105-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON VICENTE FARIAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CREDITO FINANCEIRO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI BARBOSA DE OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDETH MOREIRA BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011676-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LUMINA PUPATTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES OAB - RS0056563A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE APARECIDA VALLIN DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ OAB - MT23724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente, cabe asseverar que a tutela provisória só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Assim 

sendo, para a concessão da tutela provisória, se torna necessário que no 

caso posto à apreciação judicial esteja presentes os requisitos acima 

grafados. Com efeito, impende destacar que o salário, diante de sua 

natureza alimentar, é instituto protegido por norma constitucional, que visa 

protegê-lo contra eventuais abusos a ele impingidos. Outrossim, com a 

finalidade de dar efetividade ao art. 7°, X da Carta Magna, foram criados 

alguns mecanismos cujo objetivo precípuo é garantir a proteção deste 

instituto de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana 

e o mínimo existencial inerente a todos os cidadãos, dentre os quais se 

encontram a impenhorabilidade do salário disposta no art. 833, IV do CPC. 

Verdadeiramente, as empresas que concedem créditos - como a 

requerida -, devem adotar todas as cautelas necessárias para terem 

garantia de futuro recebimento dos empréstimos/financiamentos, contudo, 

também devem tomar atitudes com vistas a evitar o superendividamento de 

seus consumidores. 3. Assim, analisando a petição inicial e os 

documentos que a instruem observo que nesta quadra processual não 

seria crível exigir prova da parte autora, notadamente por se tratar de 

relação de consumo, haja vista que os documentos carreados ao feito, ao 

menos em análise de cognição sumária, são suficientes para demonstrar a 

probabilidade do direito. No que tange o requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há indícios de 

estar ocorrendo indevidamente descontos na aposentadoria da 

requerente. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional ao reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado do Requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida 4. No que toca à inversão do ônus da 

prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um 

sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 5. Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 6. No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 
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também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 8. Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA vindicada no que toca ao pedido para que a requerida 

abstenha-se de proceder com os descontos na conta bancária da 

requerente, até o deslinde final da rusga, sob pena de incorrer em multa 

no valor descontado em dobro, sendo de bom alvitre registrar que a 

medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a 

requerida. 9. Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição 

de ofício direcionado à Caixa Econômica Federal para que promova a 

suspensão das cobranças em comento, até o deslinde final da rusga, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização. 10. 

Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12.Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13.Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14.Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14.Expeça-se o 

necessário. 15.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2. Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2. Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011190-38.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DE OLIVEIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2. Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DE MATOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2. Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTANA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2. Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010128-94.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DIAS ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO)

KATIA SILVA VILELA OAB - MT0015212A (ADVOGADO)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2. Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012913-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, a 

advogada da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada 

nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes 

autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que preconiza o 

artigo 924, II do CPC, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo 

em vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em 

apreço, o que faço com esteio no art. 925 do códex processual civil. Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012671-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WNILSON MENDES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

JENNYFER DOS SANTOS LUIZ OAB - GO47644 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO DE SANTA CRUZ POTENCIANO OAB - GO0016811A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012195-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, a 

advogada da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada 

nos autos. Após, intime-se a parte autora para que se manifeste acerca 

do valor remanescente. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010852-64.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PEREIRA FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento parcial da 

dívida, razão pela qual o advogado que defende os interesses da parte 

exeqüente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. Intimado a manifestar-se acerca do levantamento dos valores 

depositados, a parte executada manteve-se inerte. Analisando os autos 

verifico que o causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe 

poderes para receber valores, assim sendo, com esteio nas disposições 
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da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará em nome do(a) 

advogado(a) que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. Intime-se a parte executada em relação a liquidação do valor 

remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, após 

retornem-me conclusos os autos para utilização dos sistemas online. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011440-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLE DE BAPTISTA OAB - MT19065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação 

a exequente pleiteia a transferência dos valores depositados. Intimada a 

manifestar-se, a executada concorda com o levantamento dos valores e 

se opõe aos valores indicados como remanescentes. 2- Pois bem, com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do advogado que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência para 

as contas indicadas nos autos. 3- Após, remeta-se os autos ao contador 

judicial para que seja atualizada e corrigida a dívida, contada até a data do 

depósito efetuado pela executada. Havendo negativa na realização dos 

cálculos, extraia-se cópias e remeta-as à Diretoria do Fórum para adoção 

das medidas pertinentes. 4- Concretizado os cálculos, intime-se as partes 

para que manifestem sobre ele no prazo de 10 (dez) dias. 5- Superado tal 

prazo, certifique e faça conclusos. 6- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012420-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARROS DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-73.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO KRIGER BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO)

JOAO PAULO SOUSA RIBEIRO OAB - MT0015816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011468-10.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSCELINO FERREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZALTINO PINHEIRO FRANCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

INJEDIESEL BOMBAS INJETORAS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Embora o manejo do sistema tenha logrado êxito na restrição de veículo, 

para que ocorra a sua efetiva penhora e remoção, deve a parte indicar 

seu paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que assim proceda. 2- Após faça conclusos, 

oportunidade em que este magistrado deliberará sobre a conversão ou 

não do ato em penhora, bem como intimação da parte contrária para 

transcurso do prazo para embargos. 3- Expeça-se o necessário. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento da obrigação de fazer 

convencionada entre as partes mediante sentença homologatória, DEFIRO 

os pedidos confeccionados pela parte exequente, e em observância ao 

disposto no art. 52 da Lei n.º 9.099/1995, interpretado em conjunto com o 

art. 536 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e da 

informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no prazo 

previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, concretize a 

obrigação determinada em sentença, qual seja, cancelar cobranças em do 

nome do exequente referentes aos contratos discutidos na presente 

rusga, sob pena da mesma incorrer em multa diária de R$-1.000,00 (Hum 

mil reais), nos termos do § 1º do mencionado artigo 536. 2- Ultrapassado o 

prazo acima e não ocorrido o cumprimento da obrigação, DETERMINO a 

conclusão dos autos para constrição de ativos financeiros através dos 

sistemas online. 3- Cientifique a executada acerca da incidência nas 

penas de litigância de má-fé caso, injustificadamente, venha a descumprir 

esta determinação judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por 

crime de desobediência (§ 3o do art. 536). 4- Expeça-se o necessário. 5- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010886-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA LIBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RIBEIRO DE ASSIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON MARCOS ADORNO SANTOS OAB - MT0018487A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Nos termos do §2º do art. 18 da Lei 9.099/95, intime-se a parte 

requerente para que esta, no prazo de 10 (dez) dias, indique o correto 

endereço da parte requerida, sendo que, desde já, advirto que a inércia da 

requerente implicará na extinção da ação por abandono. 2- Indicado o 

endereço, DETERMINO à Secretaria que apraze nova audiência de 

conciliação e proceda à intimação da parte requerida para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 3- Se 

frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, intime-se na forma do 

inciso II do dispositivo em apreço, observando o art. 19 da Lei n.º 

9.099/1995. 4- Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta 

precatória solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido de citar 

a parte requerida, se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010771-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO GAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMA ALVES DA SILVA OAB - MT0017383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Após, remeta-se os autos ao contador judicial para 

atualização e correção da dívida, Havendo negativa na realização dos 

cálculos, extraia-se cópias e remeta-as à Diretoria do Fórum para adoção 

das medidas pertinentes. 3- Cumpridas as determinações, faça os autos 

conclusos para deliberação. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011510-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

TAISE ARAUJO PAIXAO OAB - MT0021068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS ASSUNCAO NUNES OAB - GO0021991A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença manejado em face do Município 

de Barra do Garças/MT. Pois bem, o ente requerido, em atendimento ao 

art. 100, §§ 3° e 4° da CF/1998, lavrou a Lei Municipal 2.982/2009, 

regulamentando o pagamento de requisições de pequeno valor. Com 

efeito, denota-se do art. 1°, da mencionada lei que o município em voga 

fixou o valor de 05 (cinco) salários mínimos como pequeno valor. Assim 

sendo, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, informe 

se renuncia o saldo superior a este montante. Sendo positiva a resposta, 

expeça-se RPV. Do contrário, emita-se o precatório. 2. Antes da 

expedição acima ordenada, deverá o ente público ser intimado para se 

manifestar quanto aos cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Intime-se. 

4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIANO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Ante o petitório juntado pela requerida sob o fundamento de ausência 

de homologação pelo juiz togado do projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, cumpre esclarecermos que uma vez assinado digitalmente pelo 

juiz togado, inequívoca a apreciação e consequente homologação do 

projeto de sentença elaborado por juiz leigo. 2- Desta forma, inexistindo 

retificações a serem empregadas na decisão subscrita pelo juiz leigo a 

partir da assinatura digital do juiz togado, DETERMINO à Secretaria que 

providencie as certificações pertinentes e ainda os demais atos 

ordinatórios de sua responsabilidade, ainda pendentes nos autos. 3- 

Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-48.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA SANTOS FARIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atenção aos pedidos formulados pela requerida, DETERMINO à 

Secretaria que certifique a existência de valores vinculados aos 

presentes autos. 2- Após, faça os autos conclusos para deliberações 

pertinentes. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010341-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR BRANDLI BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE POLARI FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Uma breve olhadela pela matrícula do imóvel juntada aos autos pelo 

exequente, e nota-se que o bem está gravado com alienação fiduciária, 

conforme Av-14/11.170. Como forma de adquirir o imóvel e garantir o 

pagamento do empréstimo, o executado transferiu a propriedade resolúvel 

à Caixa Econômica Federal até o final pagamento de 367 prestações. 2- 

Isto posto, somente após a amortização das prestações e integral 

cumprimento do contrato firmado com a instituição financeira, é que o 

executado será proprietário efetivo do imóvel, em razão da quitação do 

montante do empréstimo e conseqüente consolidação da propriedade. 3- 

Portanto, a propriedade do imóvel objeto de garantia fiduciária não pode 

ser penhorada em execuções promovidas por terceiros credores do 

devedor fiduciante, antes do cumprimento de contrato de mútuo firmado 

com a instituição financeira (credora fiduciária), eis porque INDEFIRO o 

pleito de penhora sobre o bem conforme pleiteado pela exequente. 4- 

Dando continuidade à rusga, não tendo ocorrido o pagamento da dívida e 

restando inúteis a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de 

bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção de bens do 

devedor. Registro que uma vez não sendo mais possível a prisão civil do 

depositário infiel, as execuções têm sido frustradas após a penhora com o 

desvio do bem por parte de quem é executado, o que motiva a remoção 

aqui preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, 

caso o digno oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de 

satisfazer a dívida, deverá removê-los para o depósito judicial desta 

comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte 

dos bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, contudo de 
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imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, 

ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção de tantos bens quantos bastem 

para amortização da dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do 

CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-los como pagamento da dívida, observando o que preconiza 

os artigos 652 e 664 do Diploma Processual Civil. 5- Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 

justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência 

ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 6- Em caso 

de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for 

o caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 7- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 8- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 9- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 10- 

Intime-se. 11- Expeça-se o necessário. 12- Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8009999-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZELIA SEVERINA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000605-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU INEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R M CONSTRUCOES ELETRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

01- Diante da manifestação da parte autora, DETERMINO à Secretaria que 

apraze nova audiência de tentativa de conciliação e proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 02- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 03- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 04- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 05- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 06- Expeça-se o 

necessário. 07- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000585-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES CAMARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON BARBOSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011693-88.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON RAIMUNDO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 
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parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012680-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Compulsando os autos verifico que a parte requerida foi devidamente 

citada, todavia, descumpriu a liminar, conforme noticiado pela parte autora, 

desta feita, defiro o pleito ali postulado, para DETERMINAR a requerida 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a decisão concedida no 

evento ID 7742699, sob pena de majoração da multa diária para 500,00 

(quinhentos reais). 2- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011266-28.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYNNY DE MELO CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK ROBERTO CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012280-47.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERNANDES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GALENO NUNES FERREIRA OAB - MT0017115A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Remeta-se os autos ao contador judicial para que seja atualizada e 

corrigida a dívida. Havendo negativa na realização dos cálculos, 

extraia-se cópias e remeta-as à Diretoria do Fórum para adoção das 

medidas pertinentes. 2- Concretizado os cálculos, intime-se as partes para 

que manifestem sobre ele no prazo de 10 (dez) dias. 3- Superado tal 

prazo, certifique e faça conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001146-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/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 parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 12/09/2018 Hora: 16:40 , sob pena de revelia.BEM 

COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001146-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/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 parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - MT24375/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 12/09/2018 

Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011213-86.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELDO MACHADO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000944-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ADENNIS LOPES SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002001-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020002-35.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MARTINS FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção 

de bens do devedor. Registro que uma vez não sendo mais possível a 

prisão civil do depositário infiel, as execuções têm sido frustradas após a 

penhora com o desvio do bem por parte de quem é executado, o que 

motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do 

CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre encontrar bens 

passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o depósito 

judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas 

para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, 

contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las 

à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 
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expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção de tantos bens quantos bastem 

para amortização da dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do 

CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-los como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 

justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência 

ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso 

de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for 

o caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010863-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE GAS LINDA CHAMA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE SOUSA BARROS (EXECUTADO)

BARROS E MARTINS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A vestibular não está devidamente acompanhada de calculo atualizado 

do débito, estando assim em desarmonia com o art. 798 do CPC, assim 

sendo, em atenção ao art. 801 do códex mencionado, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos o demonstrativo do débito atualizado até a data de 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000690-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ALVES NERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011100-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias, fornecendo novo endereço para citação da parte requerida. 2- 

Expeça-se o necessário. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos 
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autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio, sob pena de extinção do 

feito. Desde já saliento que singela declaração não se prestará ao 

desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2- Intime-se. 3- 

Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. 4- Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça 

conclusos. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010492-32.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARRAFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO GOMES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente, DETERMINO que a secretaria concretize o item 02 (dois) da 

decisão contida no ID 8828277. Por outro lado, no que atinte a motocicleta 

outrora bloqueada, infiro que há, também, uma constrição efetuada pelo 

TRF 1, oriunda do processo n° 0000618620154013605, de igual modo 

observa-se haver vários débitos fiscais e penalidades adminstrativas, eis 

porque ORDENO a intimação do exequente para informar se irá amortizar 

as dívidas do bem móvel, bem como esclarecer o objeto da ação susso. 

Após, faça conclusos, oportunidade em que deliberarei acerca da 

constrição judicial outrora realizada via sistema BACENJUD e na 

possibilidade de sua renovação. 2. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012683-16.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAURIENE SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Concretize a sentença contida no ID 10427124. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001785-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA COSTA NONATO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 2. Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011402-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Nos termos do art. 485, §1°, do CPC, DETERMINO que a secretaria 

promova com a intimação pessoal da parte exequente para que esta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, concretize o despacho contido no ID 9838496, 

calhando destacar que a sua inércia desembocará na extinção da ação 

por abandono. 2. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 3. 

Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000971-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELDO MACHADO COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO JOSE RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EROMAR BARBOSA BELEM OAB - MT0007003A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Nos termos do art. 485, §1°, do CPC, DETERMINO que a secretaria 

promova com a intimação pessoal da parte exequente para que esta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, concretize o despacho contido no ID 11528036, 

calhando destacar que a sua inércia desembocará na extinção da ação 

por abandono. 2. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 3. 

Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011443-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA YUMI MATSUMORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE GRAZZIELY COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

nomear a parte exequente como fiel depositária dos indigitados bens, a 
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teor do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525 do CPC. 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA APARECIDA DE GODOI PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Acolho a justificativa apresentada pela parte autora, DETERMINANDO seja 

designada nova data para realização da audiência de conciliação. 

Intime-se as partes para comparecimento ao ato, salientando das sanções 

processuais em caso de ausência injustificada. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001890-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Acolho a justificativa apresentada pela parte autora, DETERMINANDO seja 

designada nova data para realização da audiência de conciliação. 

Intime-se as partes para comparecimento ao ato, salientando das sanções 

processuais em caso de ausência injustificada. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000763-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CAMILA ALVES REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 03 (três) dias, apresente o título executivo original 

junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente conferido 

e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a Secretaria do Juizado 

Especial Cível que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio 

do oficial de justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 

(três) dias. Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão 

dos autos para extinção da execução por sentença logo em seguida, 

conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. 

Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o necessário. 7. Intime-se. 

8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000764-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DA SILVA NASCIMENTO (EXECUTADO)

GUILHERME RODRIGUES FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 03 (três) dias, apresente o título executivo original 

junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente conferido 

e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a Secretaria do Juizado 

Especial Cível que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio 

do oficial de justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 

(três) dias. Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão 

dos autos para extinção da execução por sentença logo em seguida, 

conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. 

Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o necessário. 7. Intime-se. 

8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000814-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO TERRACOS DA RAINHA RESIDENCE APART HOTEL 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA MARTINS BOSAIPO (REQUERIDO)

HUMBERTO MELO BOSAIPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Concretize o objetivo da missiva. Após, devolva-se consignando nossas 

homenagens. Alfim, arquive-se a presente mediante as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000546-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS FARIA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001295-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BATISTA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BONILHA DA SILVA OAB - PR81086 (ADVOGADO)

ANDRE LEANDRO POLICARPO OAB - PR87098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO CESAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A execução de título executivo extrajudicial no âmbito do Juizado 

Especial obedece aos ditames do artigo 53 da Lei 9.099/1990, de tal sorte 

que após a penhora de bens realiza-se audiência de conciliação no local 

onde a execução está tramitando. Por outro lado, a utilização de cartas 

precatórias reclama a inarredável necessidade da prática do ato por juiz 

de comarca distinta, cabendo o uso da missiva apenas depois de exaurido 

outros meios disponíveis, esta é a inteligência extraída do enunciado 33 do 

FONAJE, c.f.: ENUNCIADO 33 – É dispensável a expedição de carta 

precatória nos Juizados Especiais Cíveis, cumprindo-se os atos nas 

demais comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone ou 

qualquer outro meio idôneo de comunicação. 2. Não bastasse isto, de 

longa data as execuções no seio desta justiça especializada tem se 

prevalecido da constrição de bens por meio da utilização dos sistemas 

eletrônicos (v.g., BACENJUD, RENAJUD), não sendo crível o manejo da via 

mais tortuosa para entrega da tutela jurisdicional pretendida pela parte, 

cuidando-se de providência que dispensa a prática do ato por outro juiz, 

ou nos dizeres do enunciado 100 do FONAJE: ENUNCIADO 100 – A 

penhora de valores depositados em banco poderá ser feita 

independentemente de a agência situar-se no Juízo da execução (XIX 

Encontro – Aracaju/SE). 3. Assim sendo, caso infrutíferas as tentativas de 

se penhorar bens mediante tais sistemas, aí sim seria justificável a 

remessa de carta precatória, do contrário estar-se-ia diante de ato que 

não se compadece com a diretriz do artigo 236, § 1º, do CPC (antigo artigo 

200), neste sentido já se manifestou a jurisprudência pátria: “BACENJUD. 

CARTA PRECATÓRIA. REALIZAÇÃO NA PRÓPRIA SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE. ART. 200 DO CPC. Não se justifica o deferimento de 

consulta ou penhora via Renajud através de carta precatória, porque a 

providência pode ser realizada na própria sede do juízo deprecante. O art. 

200 do Código de Processo Civil somente ampara a realização de atos 

processuais por carta precatória, quando hajam de se realizar fora dos 

limites territoriais da comarca. Evidentemente o Renajud é providência que 

pode ser realizada dentro dos limites da comarca, mostrando-se 

desnecessária a realização da medida através de carta precatória”. 

(TRF-4 - AG: 50215128220124040000 5021512-82.2012.404.0000, 

Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/10/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 03/10/2013) 4. Por tais razões e não 

estando comprovado nos autos que o juiz deprecante se valeu das outras 

vias para atingir a penhora pretendida com a remessa da presente carta 

precatória - até mesmo pelo fato da parte requerida ainda não ter sido 

citada -, no tocante à tal ato, qual seja, penhora, determino a devolução 

desta sem o seu devido cumprimento. 5. Porém, antes promova a citação 

pessoal (Oficial de Justiça) da parte executada para amortização da dívida 

no prazo de 03 (três) dias, certificando se ocorreu ou não o pagamento, 

para então realizar a providência acima ordenada. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Após, arquive-se mediante as baixas e anotações 

reclamadas. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000290-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SBR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Inicialmente, infiro que antes da expedição de mandado de citação a parte 

executada aportou nos autos petição, razão pela qual DOU a mesma por 

citada, a teor do que preconiza o art. 18, §3°, da Lei 9.099/1995. Em 

continuidade a marcha processual, nos termos do art. 9°, c/c art. 10, c/c 

art. 487, parágrafo único, todos do CPC, intime a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto a exceção juntada 

pela parte executada no ID 12138233. Após, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010463-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CESAR DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROSOM S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DIANA CAMILA CESAR FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Nos termos do art. 9°, c/c art.10, ambos do CPC, DETERMINO seja intimada 

a parte exequente para que se manifeste quanto a petição inserta no ID 

11815577, notadamente sobre a recuperação judicial informada pela parte 

executada. Após, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011440-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLE DE BAPTISTA OAB - MT19065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)
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1- Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação 

a exequente pleiteia a transferência dos valores depositados. Intimada a 

manifestar-se, a executada concorda com o levantamento dos valores e 

se opõe aos valores indicados como remanescentes. 2- Pois bem, com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do advogado que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência para 

as contas indicadas nos autos. 3- Após, remeta-se os autos ao contador 

judicial para que seja atualizada e corrigida a dívida, contada até a data do 

depósito efetuado pela executada. Havendo negativa na realização dos 

cálculos, extraia-se cópias e remeta-as à Diretoria do Fórum para adoção 

das medidas pertinentes. 4- Concretizado os cálculos, intime-se as partes 

para que manifestem sobre ele no prazo de 10 (dez) dias. 5- Superado tal 

prazo, certifique e faça conclusos. 6- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001729-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001259-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FLORES LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SERGIO DE CARVALHO (EXECUTADO)

HELOISA LIMA DE OLIVEIRA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A vestibular não está devidamente acompanhada de calculo atualizado 

do débito, estando assim em desarmonia com o art. 798 do CPC, assim 

sendo, em atenção ao art. 801 do códex mencionado, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos o demonstrativo do débito atualizado até a data de 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011960-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA LEMES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 
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diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001184-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA LEMES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001200-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS MACHADO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001201-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA KATIA KELLY DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON THIARLIES DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

LAZARA DIVINA DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

DANIELA BORGES REINIG OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA CAMPOS OAB - MT17592/O (ADVOGADO)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o teor da certidão inserta no ID 14291716, notadamente 

a informação de que as partes altercaram não haver acordo, dispenso a 

audiência de conciliação e concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para a 

requerida apresentar, caso deseje, contestação, facultando a parte autora 

o mesmo lapso temporal para apresentação da peça de redarguição. 

Após, faça conclusos para prolação da pertinente sentença. 2. Intime-se. 

3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILITRINO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - 

MT0020478Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 21/08/2018 Hora: 16:20 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001253-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALCY BORGES LIRA - MT0001096A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 05/09/2018 Hora: 15:40 (Horario de Cuiabá) , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANICE NEVES NOLASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA OAB - MT0016326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: AURELIANA CARVALHO FERREIRA - MT0016326A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/08/2018 Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 244919 Nr: 2710-08.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindolfo Porfirio Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256/MT

 INTIMAÇÃO do advogado do autor (a) do fato LINDOLFO PORFÍRIO 

NEVES, para efetuar o pagamento da transação penal ofertada em 

audiência ou apresentar os comprovantes, prazo de 10 dias, sob pena de 

revogação do benefício e prosseguimento do feito.EU BARTIRA MARIA DE 

CARVALHO RUBERT, TÉCNICA JUDICIÁRIA QUE DIGITA E ASSINA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 233857 Nr: 11898-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Júnior de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 SENTENÇA

Processo nº: 11898-59.2016.811.0004 Código: 233857

Vistos, etc.

1. Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pelo autor do fato Itamar Júnior de Souza, do crime de desacato 

(art. 331 do CP), fato ocorrido em 29 de julho de 2016.

2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu as condições a ele 

impostas (fls. 51), razão pela qual, DECLARO, com arrimo no artigo 84, 

parágrafo único, da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub 

judice, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 28 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 202954 Nr: 5459-66.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimeire Rodrigues da Silva, Larissa Mishelle 

Vieira Aires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:MT 18.417, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 SENTENÇA

Processo nº: 5459-66.2015.811.0004 Código: 202954

Vistos, etc.

1. Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pelas autoras do fato Lucimeire Rodrigues Silva e Larissa Michelle 

Vieira Costa, do crime de lesão corporal (art. 129 do CP), cujo fato teria 

ocorrido em 25 de dezembro de 2014.

2. Conforme ressai dos autos as indiciadas cumpriram as condições a 

elas impostas, razão pela qual, DECLARO, com arrimo no artigo 84, § 

Único da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

10.

 Barra do Garças-MT, 20 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DE SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. No caso vertente, 

verifica-se que há indícios que a parte autora está na iminência de ter seu 

nome negativado indevidamente junto aos órgãos de proteção, conforme 

se infere dos documentos anexados na proêmial, requerendo para tanto a 

tutela provisória com o escopo de impedir que o seu nome seja restrito. 

Com efeito, compreendo que da análise dos autos, razão assiste a parte 

promovente, notadamente pelo simples fato de que uma das premissas da 

tutela provisória é coibir a ocorrência de uma lesão ao eventual direito das 

partes. Sobre tal tutela nos ensina Fredie Didier Jr: “A tutela inibitória é 

aquela que tem por fim evitar a ocorrência de um ato contrário ao direito ou 

impedir sua continuação.” (in Código de Processo Civil. Vol. 2. Ed. Jus 

PODVM, 2016, p.611) 3. Sendo assim, no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da autora prova, 

notadamente por se tratar de relação consumerista. No que tange o 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam estar 

o nome da demandante na iminência de ser inscrito indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito, o que poderá desembocar em gravames 

de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 4. No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 
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uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 5. Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 6. No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 8. Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo parcialmente a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido para que a 

requerida ABSTENHA-SE de incluir o nome da parte demandante junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incorrer em multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de a multa ser majorada 

em caso de necessidade, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 9. 

Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14. Expeça-se o 

necessário. 15. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001146-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 
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torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 
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restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILITRINO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga elementos 

que evidenciam estar ocorrendo descontos indevidos na aposentadoria da 

parte autora, causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O 

perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência 

acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito 

que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 
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real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Frente ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA vindicada no que toca ao pedido para que 

a requerida abstenha-se de proceder com os descontos na aposentadoria 

do requerente no valor de R$43,47 (quarenta e três reais e quarenta e 

sete reais), até o deslinde final da rusga, sob pena de incorrer em multa 

inibitória no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada desconto 

realizado, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofício ao Instituto 

Nacional da Seguridade Social para que promovam a suspensão das 

cobranças em comento, até o deslinde final da rusga, concedendo o prazo 

de 15 (quinze) dias para sua concretização. 9- DEFIRO a promovente os 

benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser 

a parte requerente, pessoa física hipossuficiente. 10- Proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 
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adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 
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deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 
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initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES NUNES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures invocado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta é inequívoca, pois devidamente 

demonstrada pelos comprovantes de pagamentos anexados nos autos. 

No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve o protesto do nome do demandante 

junto ao cartório, notadamente pela certidão de protesto coligida aos 

autos, causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 3- 

Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, 

concedo initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que 

toca ao pedido para que a requerida proceda, no prazo de 15 (quinze) 

dias, com a exclusão do protesto em nome da autora, sendo de bom alvitre 

registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhada na presente 

rusga com a requerida. 4- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO 

expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca de Barra do 

Garças-MT, para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) reais, por cada dia de 

atraso na retirada do nome da requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 5- DETERMINO à 

Secretaria do Juizado Especial da Fazenda Pública que agende a 

audiência de tentativa de conciliação, bem como proceda à citação da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 6° da Lei 12.159/09, para 

comparecimento à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, 

sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), 

devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). 6- Intime-se a parte autora para comparecer ao ato designado, 

sendo advertida de que o não comparecimento acarretará em 

arquivamento deste pedido. 7- Expeça-se o necessário. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA FALABRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. PINHEIRO EIRELI - ME (REQUERIDO)

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 97 de 738



§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 
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poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA NASCIMENTO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE OAB - MT23337/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 
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pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.
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1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Zenilda Borges 

Andrade, alegando omissão da decisão inserta no ID 13898017, pois 

brada que a tutela provisória de urgência por si altercada não foi 

analisada. 2. Em que pese seja dispensado é o relato em apertada síntese. 

3. No tocante a omissão aventada em sede aos embargos de declaração, 

cabe elucidar que se trata de matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1022, do instrumento adjetivo civil: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único: Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.” 4. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: “Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. 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 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 5. No caso vertente, verifico que os embargos opostos 

merecem ser acolhidos, na medida em que, de fato, ocorreu a omissão 

ventilada, uma vez que de fato a parte autora postulou pela concessão da 

tutela provisória de urgência, muito embora não o tenha feito na parte dos 

requerimentos e sim no corpo da petição inicial. Assim sendo, com fulcro 

na inteligência dos princípios da Lei 9.099/1995, em especial, o da 

informalidade, necessário se faz o acolhimento dos embargos de 

declaração. 6. Em que pese à possibilidade de serem acolhidos em seu 

efeito infringente ou modificativo, uma vez verificada a presença dos 

vícios de contradição e omissão, deverá o magistrado, reabrir o julgamento 

e diligenciar quanto a eventuais proposições contrastantes, podendo optar 

pela exclusão daquela que lhe parecer inadequada, agregando à sentença 

uma nova proposição. Outro não poderia ser o entendimento, haja vista 

que o próprio Estatuto Processual prevê, em seu artigo 494, inciso II, a 

possibilidade do juiz "alterar" o julgado por intermédio dos Embargos de 

Declaração, eis que o vocábulo "alterar" nada mais quer dizer do que 

mudar, modificar, transformar. 7. Observa-se, em nossa jurisprudência, 

que não mais subsiste qualquer discussão acerca do tema, uma vez que 

vem consolidando-se junto aos Tribuinais Superiores como uma 

verdadeira possibilidade e necessidade: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO 

MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE A QUAL SE FUNDOU A 

DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. 

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na 

sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC. 2. Excepcionalmente, 

esta Corte vem admitindo o cabimento de embargos de declaração com 

efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a 

qual tenha se fundado a decisão embargada. 3. No julgamento dos 

segundos aclaratórios é possível a correção de erro material do julgado 

primitivo, passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO. 

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. REALIZAÇÃO DE OBRA DE 

ACESSIBILIDADE AOS PONTOS DE ÔNIBUS PARA PORTADORES DE 
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DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. 1. Dá-se, 

excepcionalmente, efeito modificativo aos embargos declaratórios, quando 

manifesto o erro de julgamento, decorrente de omissão, contradição e 

obscuridade nos votos vencedores, deixando de apreciar e julgar a 

segunda apelação. 2. Não sendo o réu sujeito à pretensão deduzida em 

Juízo, reconhece-se a sua ilegitimidade passiva” (TJMG; EDEC 

1298971-39.2007.8.13.0518; Poços de Caldas; Sexta Câmara Cível; Rel. 

Des. Maurício Barros; Julg. 30/11/2010; DJEMG 21/01/2011). 8. Assim 

sendo, entendendo perfeitamente cabível a modificação da referida 

decisão via embargos de declaração, ACOLHO o presente “recurso” para 

retificar a decisão retro mencionada, o que faço para, atribuir efeito 

modificativo ao julgado, passando o mesmo a ter natureza jurídica de 

decisão interlocutória, contendo o conteúdo doravante grafado: 1. 

Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 
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Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se. 9. 

Intime-se. 11. Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 
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ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR COSTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 
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provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 
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possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA FALABRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 
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subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 
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defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Destarte, observa-se que para a concessão da tutela provisória de 

urgência, se faz necessário que no caso posto sob a batuta estatal 

estejam presentes os requisitos acima elencados. Assim sendo, 

volvendo-me ao caso em apreço, constato que a probabilidade do direito e 

o perigo de dano se mostraram inconteste, eis que os documentos 

almejados pela parte autora quando da formulação do pedido de tutela são 

pessoais, não havendo prejuízo para nenhuma das partes, desmerecendo 

maiores digressões sobre o tema nesta seara. 3- No que toca à inversão 

do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 
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constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7-Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que os demandados entreguem àquela, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

passaporte e o documento oficial de negativado visto, sob pena de multa 

diária no valor de R$200,00 (duzentos reais). 8-Tendo em vista já ter sido 

aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

11-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 13-Expeça-se o necessário. 14-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 
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possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 
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pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. No caso vertente, 

verifica-se que há indícios que a parte autora está na iminência de ter seu 

nome negativado indevidamente junto aos órgãos de proteção, conforme 

se infere dos documentos anexados na proêmial, requerendo para tanto a 

tutela provisória com o escopo de impedir que o seu nome seja restrito. 

Com efeito, compreendo que da análise dos autos, razão assiste a parte 

promovente, notadamente pelo simples fato de que uma das premissas da 

tutela provisória é coibir a ocorrência de uma lesão ao eventual direito das 

partes. Sobre tal tutela nos ensina Fredie Didier Jr: “A tutela inibitória é 

aquela que tem por fim evitar a ocorrência de um ato contrário ao direito ou 

impedir sua continuação.” (in Código de Processo Civil. Vol. 2. Ed. Jus 

PODVM, 2016, p.611) 3. Sendo assim, no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da autora prova, 

notadamente por se tratar de relação consumerista. No que tange o 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam estar 

o nome do autor na iminência de ser inscrito indevidamente nos órgãos de 

restrições ao crédito, podendo causar gravames de ordem pessoal e 

moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da Requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 4. No que toca à inversão do ônus da 

prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um 

sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 5. Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 
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menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 6. No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 8. Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido para que a 

requerida ABSTENHA-SE de incluir o nome da parte demandante junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incorrer em multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de a multa ser majorada 

em caso de necessidade, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 9. 

DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser a parte requerente, pessoa física 

hipossuficiente. 10. Designe-se audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15. Expeça-se o 

necessário. 16. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, volvendo-me 

ao caso em apreço compreendo que a probabilidade do direito e o perigo 

de dano são requisitos indubitáveis no presente caso, notadamente pelos 

comprovantes de transferência bancária, bem como pelas diversas 

conversas via aplicativo de mensagens. Com efeito, há elementos 

robustos na demanda indicando o manejo de possível induzindo em erro 

do consumidor, sem olvidar ao fato de que o autor trouxe fortes 

argumentos e provas, fazendo com que a demanda aponte no sentindo de 

que o mérito lhe favorecerá, devendo, portanto, ser necessário 

resguardar eventual direito do autor com o bloqueio, no mínimo, do 

montante outrora dispendido em favor da parte requerida. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 
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vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

parcialmente initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no 

que toca ao pedido para: a) a realização da penhora nas contas da 

executada, cujo resultado encontra-se anexo; b) DETERMINAR que a 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação, proceda com 

a entrega do documento único de transferência do veículo de propriedade 

da parte requerente, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de a multa ser majorada em caso 

de necessidade, a teor do que preconiza o art. 297 c/c art. 537, ambos do 

CPC. 8- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13-Expeça-se o 

necessário. 14-Cumpra-se.
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 113 de 738



sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. Conveniente registar que no caso em análise não haverá nenhum 

prejuízo para a parte autora com o indeferimento em voga, eis que seu 

nome sequer foi incluso indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como não foi lhe enviada nenhuma carta de cobrança ou notificação 

informando estar o seu nome na iminência de ser inscrito 

equivocadamente. Destarte, o que há nos autos são duas faturas em que 

a parte requerente alterca não ser a devedora, razão pela qual se torna 

necessário dar guarida jurídica aos princípios acima grafados. 3- No que 

toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 

8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 
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provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7. Frente ao exposto, por tudo mais que 

dos autos constam, com fulcro na inteligência extraída do art. 300, do CPC, 

INDEFIRO o pedido do promovente de tutela provisória. 8- DEFIRO a parte 

autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- 

Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Expeça-se o 

necessário. 13- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 
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os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela 

provisória. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos da Lei 1.060/1950. 9- Proceda à citação pessoal da parte requerida 

- na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 12- Expeça-se o necessário. 13- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUBINALDO MAIA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3. Frente ao exposto, por tudo mais que dos autos constam, com 

fulcro na inteligência extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do 

promovente de tutela provisória. 4. Proceda à citação pessoal da parte 
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requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 5. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 6. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000687-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER GERALDO DALBEN ELIAS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Inicialmente, verifico que a vestibular preenche os requisitos do Estatuto 

Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 

320, não sendo o caso de aplicabilidade do artigo 321 do código alhures 

mencionado, estando presentes, os pressupostos processuais, recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo, sem 

efeito suspensivo. Conveniente registrar que para a concessão de liminar 

em sede de embargos de terceiros necessário se faz que os elementos 

probatórios carreados aos autos sejam suficientes a ponto de restar 

provado o domínio ou a posse por parte do embargante, a teor do que 

preconiza o art. 678, do CPC, in verbis: "A decisão que reconhecer 

suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, 

bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o 

embargante a houver requerido." Imperial destacar que não se exige que 

esses elementos probatórios seja indene de dúvida, contudo é 

imprescindível que sejam satisfatórios ou indiquem indício relevante que 

faça o embargante merecer tal pleito. Pois bem, conforme dito acima, na 

hipótese vertente, os documentos carreados aos autos não são 

suficientes para deferir a liminar. A questão que melhor contribui para esta 

conclusão é que, no caso, a parte embargante não aportou aos autos 

documentos que hábeis a demonstrar que a posse indireta que possui 

sobre o bem. Aliás, este é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO 

- INDEFERIMENTO DA LIMINAR - POSSE NÃO COMPROVADA - DECISÃO 

MANTIDA. - Para o deferimento da liminar pleiteada em embargos de 

terceiros, objetivando restituição do bem arrestado, deve vir com a inicial 

prova suficiente da alegada posse do bem. (TJMG - Agravo de 

Instrumento nº 411.653-6 - Rel. Edgard Penna Amorim - 10ª Câmara Cível - 

j. 09.09.2003). "PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR 

- PROVA DA POSSE. Em sede de embargos de terceiro, se a posse 

sumária não for comprovada pelo embargante, não deve a liminar ser 

concedida. (CPC arts. 1050 e 1051)." (Agravo de Instrumento nº 

349.834-0, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Paulo Cézar Dias, j. 21/11/01). 

Portanto, em análise de cognição sumária, não foi possível identificar os 

argumentos trazido pelo embargante, eis porque, com fundamento no art. 

300, do CPC, INDEFIRO a liminar anelada. Intimem-se os embargados para, 

em 15 (quinze) dias, juntar nos autos a respectiva constetação, sob pena 

de ser reconhecida a revelia, nos termos do art. 679, do CPC. Após, faça 

conclusos. DETERMINO que a secretaria promova a extração de cópias da 

presente decisão, colacionando-a no proceso principal. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 117 de 738



1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Designe-se audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNE BERNARDES DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA NETO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011336-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDS DIAS DE CAMPOS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMALOTES BRINDES E IMPRESSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LELIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012551-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA ALMEIDA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA OAB - MT13183/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA LUIZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (REQUERENTE)

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA OAB - MT9030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MAURICIO SOARES LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SOARES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013061-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA AUGUSTA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, a 

advogada da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada 

nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes 

autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que preconiza o 

artigo 924, II do CPC, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo 

em vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em 

apreço, o que faço com esteio no art. 925 do códex processual civil. Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010870-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURESLINDO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010521-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACIEL BREGOLATO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, a 

advogada da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada 

nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes 

autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que preconiza o 

artigo 924, II do CPC, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo 

em vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em 

apreço, o que faço com esteio no art. 925 do códex processual civil. Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010923-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABIDIAS SANTOS MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, a 

advogada da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada 

nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes 

autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que preconiza o 

artigo 924, II do CPC, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo 

em vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em 

apreço, o que faço com esteio no art. 925 do códex processual civil. Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010937-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACO SOBRINHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte exeqüente requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela exequente, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do advogado que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, a teor do que preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual 

Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu 

cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço 

com esteio no art. 925 do CPC. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001086-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DIAS ROLDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação de Cobrança colimando a parte reclamante, na 

qualidade de servidora pública, seja o Estado de Mato Grosso condenado 

a aplicar o reajuste de 11,98%, decorrentes da conversão incorreta da 

URV determinada pela Lei nº 8.880/94, 2- Requer a parte reclamante a 

antecipação de tutela para que seja determinado de imediato a aplicação 

do percentual sobre o valor total da sua renumeração. 3- Pois bem. A 

despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso 

não comporta a antecipação da tutela, vez que é expressamente vedada a 

concessão de tutela antecipada que tenha por objeto a reclassificação ou 

equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza, nos termos do que prevê 

a lei nº 9.494/97, a qual disciplina a aplicação da tutela antecipada em 

desfavor da Fazenda Pública. 4- Acerca do tema, aliás, é a pacífica 

jurisprudência do STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE 

CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE. TUTELA 

ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DE 

VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.O Superior Tribunal de Justiça firmou 

posicionamento no sentido de que "a antecipação de tutela em desfavor 

da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja 

inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que 

não será concedido o provimento liminar quando importa em 

reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão de 

aumento de vencimento ou extensão de vantagens, o que não é o caso 

dos autos, em que se discutem a alteração da base de cálculo do adicional 

por tempo de serviço denominado "sexta-parte" e pagamento de 

correspondentes verbas atrasadas". (v.g.: REsp 934.138/MT, Rel. Ministro 

LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 04/12/2009) 2. 

Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1372714/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe 24/10/13) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART.535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

TUTELA ANTECIPADACONTRA AFAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEMÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DEINTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 

2.O acórdão embargado entendeu, com apoio na jurisprudência dominante 

do STJ, que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é 

possível nas hipóteses em que não incidam as vedações previstas na Lei 

9.494?97, quais sejam demandas sobre reclassificação, equiparação, 

aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou 

concessão de pagamento de vencimentos. [...](EDcl no AgRg no REsp 

944.771?MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de21.08.09) 5- Portanto, 

considerando que a pretendida antecipação de tutela possui natureza de 

aumento remuneratório imediato, entendo incabível a concessão dos 

efeitos da tutela nos moldes pleiteados. Ademais, a análise detida dos 

documentos acostados à exordial revela a ausência de demonstração do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a parte 

reclamante vem recebendo a sua remuneração sem a incidência do 

percentual há vários anos. 6- Ex positis, por entender não estarem 

presentes os requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, determinando sejam as 

partes intimadas da presente decisão. 7- Verificando que a demanda não 

reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, 

aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 

27 da Lei nº 12.153/2009, em atenção ao enunciado 01 que a critério do 

juiz, poderá ser dispensada a audiência de conciliação no âmbito do 

Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

parar apresentar defesa. 8- DETERMINO a citação do requerido para 

apresentação da defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a 

conclusão dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso 

temporal, com ou sem a peça de redarguição, observando o disposto no 

artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo 

Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do 

mesmo diploma. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILVES FURTADO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANO SOARES MONTEIRO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 
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2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011364-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM VANESS CAMPOS PERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de processo de execução onde, após penhora de valores na 

conta da executada via sistema Bacenjud, a mesma pleiteou pelo 

desbloqueio do montante constrito sob alegação de tratar-se de valores 

recebidos a título de pensão alimentícia. 2- Pois bem, a norma do art. 833, 

IV do CPC, dispõe que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, 

os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadora, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias de até o limite de 40 salários mínimos depositados em carteira de 

poupança. Em que pese a modalidade de penhora online ostentar caráter 

preferencial na ordem legal dos bens passíveis de constrição, outorga-se 

ao devedor, visando viabilizar seu sustento e de sua família, reservar 

valores sob a regra de impenhorabilidade, não somente depositados em 

cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de 

investimento ou ainda guardados em papel moeda. 3- De fato, analisando o 

extrato bancário juntado aos autos e ainda a sentença homologatória de 

acordo acerca de pensão alimentícia da filha da executada, verifica-se 

que o bloqueio efetivado foi efetuado na mesma conta em que a 

executada recebe os proventos alimentares de sua filha, sendo 

indiscutível a natureza de pensão alimentícia de valor penhorado. 4- Nesse 

contexto, sendo a conta bancária da executada utilizada para recebimento 

de proventos, os tribunais tem se manifestado pela impossibilidade de 

penhora: PENHORA ONLINE. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA 

CORRENTE, IMPENHORABILIDADE VERIFICADA, NOS TERMOS NO ART. 

833, INCISO IV DO CPC. Comprovado nos autos que os créditos efetivados 

na conta corrente da Agravante decorrem de salário e de pensão 

alimentícia recebida por seu filho – Desbloqueio determinado – Decisão 

reformada – Recurso provido. (TJ-SP 21366243220178260000 SP 

2136624 – 32.207.8.26.0000, Relator: Mario de Oliveira, Data de 

Julgamento: 23/10/2017, 19ª Câmara de Direito Privado, Data da 

Publicação: 26/10/2017 5- Ante o exposto, DEFIRO o pleito de desbloqueio 

dos valores outrora penhorados via sistema bacenjud, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição do 

pertinente alvará, inclusive realizando-se a transferência do montante 

para a conta indicada nos autos. 6- Intime-se. 7- Expeça-se o necessário. 

8- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001783-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MINGOTI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000662-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA DA COSTA SILVA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Uma vez amortizado o valor cobrado nos presentes autos, o processo 

deve chegar ao seu termo, a teor do que preconiza o artigo 924, I do 

Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, 

tendo em vista o seu pagamento por parte do executado, DECLARANDO 

EXTINTO O PROCESSO EXECUTIVO em apreço, o que faço com esteio no 

art. 925 do CPC. 2- Sem custas 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDEMBERG DA SILVA GANANCIM TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BISPO SOARES 01159007136 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILON FARIA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DERSON JAIME RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDIMILA DE ROCHA CARVALHO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO THAISON BENTO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSIONE HENRIQUE MALTA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 15 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BORGES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995. 2. 

Segundo preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em sede 

de Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre eles 

o da simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta 

justiça especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo 

relato sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da 

mencionada lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III – o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 3. 

Analisando os dispositivos acima invocados infere-se que não foram 

gratuitos, pois se prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à 

natureza da demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados 

Especiais, vez que este não possui competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre 

destacar que não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração 

aos incisos do invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade 

também está vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem 

como sobre a necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em 

questionamentos jurídicos. 4. Nesta vereda, deve a parte reclamante 

demonstrar por meio da inaugural a pertinência da sua demanda para 

cursar no Juizado Especial Cível, o que não ocorre caso tenha 

confeccionado seu pedido com inobservância do artigo 14 da Lei nº 

9.099/1995. Com efeito, se a parte reclamante se vale de peça inaugural 

prolixa e extensa, cuja dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 

9.099/1995 é aferível imediatamente, pratica ato sinalizando estar 

discutindo causa que não se insere no conceito de menor complexidade, 

vez que se assim o fosse, teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes 

dos artigos supramencionados. Deste modo, quando a própria parte 

reclamante opta por se valer de vestibular cuja apreciação implica em 
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laborioso aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se 

tratar de causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se 

valer das vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas 

questões jurídicas. 5. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante 

orquestrou reclamação grafada em peça preambular contendo 41 

(quarenta e uma) páginas, donde se infere se cuidar de inaugural 

desidiosa em relação às diretrizes dos artigos 2º e 14 da Lei nº 

9.099/1995, espelhando nesta sede o intento de digladiar, no âmbito dos 

Juizados Especiais, temas de alta indagação jurídica e fática, estando 

assim em descompasso com o artigo 3º da lei alhures grafada, pois ilustra 

se tratar de causa complexa não admitida no procedimento em apreço. 6. 

Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na inteligência dos 

artigos 3º e 14 da Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o processo sem 

julgamento de mérito, consoante determina o artigo 51, II, do mesmo 

diploma, não implicando esta sentença em óbice na nova propositura da 

demanda, caso devidamente comprovada sua pertinência para trâmite na 

via ora eleita. 7. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 8. P.R. I. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Segundo 

preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em sede de 

Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre ele o da 

simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta justiça 

especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo relato 

sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da mencionada 

lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, 

escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido constarão, de 

forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a qualificação e o 

endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III – 

o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 3. Analisando os 

dispositivos acima invocados infere-se que não foram gratuitos, pois se 

prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à natureza da 

demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados Especiais, vez que 

este não possui competência para causas de maiores complexidades, 

consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre destacar que 

não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração aos incisos do 

invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade também está 

vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem como sobre a 

necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em questionamentos 

jurídicos. 4. Nesta vereda, deve a parte reclamante demonstrar por meio 

da inaugural a pertinência da sua demanda para cursar no Juizado 

Especial Cível, o que não ocorre caso tenha confeccionado seu pedido 

com inobservância do artigo 14 da Lei nº 9.099/1995. Com efeito, se a 

parte reclamante se vale de peça inaugural prolixa e extensa, cuja 

dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995 é aferível 

imediatamente, pratica ato sinalizando estar discutindo causa que não se 

insere no conceito de menor complexidade, vez que se assim o fosse, 

teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes dos artigos 

supramencionados. Deste modo, quando a própria parte reclamante opta 

por se valer de vestibular cuja apreciação implica em laborioso 

aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se tratar de 

causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se valer das 

vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas questões 

jurídicas. 5. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante orquestrou 

reclamação grafada em peça preambular, contendo 37 (trinta e sete) 

páginas, donde se infere se cuidar de inaugural desidiosa em relação às 

diretrizes dos artigos 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995, espelhando nesta 

sede o intento de digladiar, no âmbito dos Juizados Especiais, temas de 

alta indagação jurídica e fática, estando assim em descompasso com o 

artigo 3º da lei alhures grafada, pois ilustra se tratar de causa complexa 

não admitida no procedimento em apreço. 6. Isto posto, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com esteio na inteligência dos artigos 3º e 14 da Lei nº 

9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

consoante determina o artigo 51, II, do mesmo diploma, não implicando esta 

sentença em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 7. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intime-se. 11. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001262-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Segundo 

preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em sede de 

Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre ele o da 

simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta justiça 

especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo relato 

sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da mencionada 

lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, 

escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido constarão, de 

forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a qualificação e o 

endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III – 

o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 3. Analisando os 

dispositivos acima invocados infere-se que não foram gratuitos, pois se 

prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à natureza da 

demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados Especiais, vez que 

este não possui competência para causas de maiores complexidades, 

consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre destacar que 

não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração aos incisos do 

invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade também está 

vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem como sobre a 

necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em questionamentos 

jurídicos. 4. Nesta vereda, deve a parte reclamante demonstrar por meio 

da inaugural a pertinência da sua demanda para cursar no Juizado 

Especial Cível, o que não ocorre caso tenha confeccionado seu pedido 

com inobservância do artigo 14 da Lei nº 9.099/1995. Com efeito, se a 

parte reclamante se vale de peça inaugural prolixa e extensa, cuja 

dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995 é aferível 

imediatamente, pratica ato sinalizando estar discutindo causa que não se 

insere no conceito de menor complexidade, vez que se assim o fosse, 

teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes dos artigos 

supramencionados. Deste modo, quando a própria parte reclamante opta 

por se valer de vestibular cuja apreciação implica em laborioso 

aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se tratar de 

causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se valer das 

vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas questões 

jurídicas. 5. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante orquestrou 

reclamação grafada em peça preambular, contendo 37 (trinta e sete) 

páginas, donde se infere se cuidar de inaugural desidiosa em relação às 

diretrizes dos artigos 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995, espelhando nesta 

sede o intento de digladiar, no âmbito dos Juizados Especiais, temas de 

alta indagação jurídica e fática, estando assim em descompasso com o 

artigo 3º da lei alhures grafada, pois ilustra se tratar de causa complexa 

não admitida no procedimento em apreço. 6. Isto posto, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com esteio na inteligência dos artigos 3º e 14 da Lei nº 

9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

consoante determina o artigo 51, II, do mesmo diploma, não implicando esta 

sentença em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 7. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intime-se. 11. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001291-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENY EDUARDA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da lei 9099/95. 2- Ao analisar 

a exordial, noto que o presente feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente. 3- Os 

litígios relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos 

do Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. 4- Em 

verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - 

valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. 5- Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

9.099/95 que permita concluir que a complexidade da causa e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. 6- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 

regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE INCLUEM AQUELAS EM QUE SEJA 

NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 

VALOR DA CAUSA. ? O entendimento da 2.ª Seção é no sentido de que 

compete ao STJ o julgamento de conflito de competência estabelecido 

entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. 

- A Lei n.° 10.259/2001 não exclui de sua competência as disputas que 

envolvam exame pericial. Em se tratando de cobrança inferior a 60 

salários mínimos deve-se reconhecer a competência absoluta dos 

Juizados Federais. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se 

estabelecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Federal Cível 

de Vitória, ora suscitado. (STJ ? C.C Nº 83.130/ES ? 2ª Seção ? Min. 

Nancy Andrighi ? DJ de 04.10.2007). 7- Logo, verifica-se que a aferição 

da complexidade da matéria não se relaciona com a necessidade ou não 

de perícia, mas sim de outros critérios que evidenciam a compatibilização 

com os princípios e formalidades inerentes a Lei nº. 9.099/95. 8- Nesse 

pórtico, bem adequado e pertinente o enunciado nº 12, do FONAJE, no 

sentido de que “A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da 

Lei 9.099/95”. 9- Aplicando tais ponderações ao caso concreto versado 

neste processo, entendo que o “thema decidendum” aferição de violação 

é matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento estritamente 

científico e técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e formalização 

de laudos perpassam pela adoção de outras providências, destoando das 

formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE 

ORDEM PÚBLICA AO JUÍZO AD QUEM – PRINCÍPIO TRANSLATIVO – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA CONSTATAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO”. 1 – Se, para verificação da 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, importa saber 

se a fiação que abastece a unidade consumidora do reclamante, e que foi 

danificada pela colisão de um caminhão baú, estava ou não instalada 

corretamente no dia do evento, há a necessidade de elaboração de laudo 

pericial, providência esta que caracteriza complexidade da matéria e torna 

os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito. 2 – Incompetência desta Justiça Especializada reconhecida, 

com a consequente extinção do feito, na forma do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

120090052968/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 27/11/2012). 

(original sem negrito). 10- No mesmo sentido já se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça ao aprecia a reclamação Nº 27.682 oriunda do Estado 

de Minas Gerais, publicada em 02/10/2015: (...) Vê-se, portanto, que a 

controvérsia consiste na exigibilidade ou não do débito em questão. Para 

saber se o débito é exigível é necessário aferir se houve mediação inferior 

do consumo e, via de consequência, se houve fraude. No entanto, a 

ocorrência ou não de fraude pode ser verificada apenas através de 

perícia técnica. No entanto, a produção de prova pericial na forma como 

deve ser feita não encontra previsão na Lei n. 9.099/95 e vai de encontro 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, 

simplicidade, informalidade e celeridade. De acordo com o art. 33 da Lei n. 

9.099/95, todas as provas devem ser produzidas em audiência de 

instrução e julgamento, sendo autorizada apenas a produção de prova 

pericial indireta, na forma estabelecida no art. 35 do mesmo diploma legal: 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Todavia, a simples inquirição de técnicos em audiência não vai contribuir 

para o deslinde da controvérsia, uma vez que é necessário um exame 

especifico, por um profissional competente, no marcador de energia em 

questão. Tendo em vista que a necessidade de perícia especifica 

caracteriza a causa como complexa e considerando que, nos termos do 

art. 3o da Lei 9.099/95, os juizados têm competência apenas para o 

processamento e julgamento das causas de menor complexidade, o 

processo deve ser extinto na forma do art. 55, inciso II da referida lei, 

conforme feito pela sentença impugnada (...) 11- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 485, I, do Diploma 

Processual Civil c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 15- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 12- Publique-se. 

13- Registre-se. 14- Intime-se. 15- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010541-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANA ALBERTO DE MATOS ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma 

simples olhadela para o recurso denota seu flagrante intento meramente 

modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater mais uma vez a sentença, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir a sententia de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais, não sendo o que se apresenta no 

caso vertente, pois se a parte não está resignada com a decisão, deve 

insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de obter a 

sua alteração. É certo que em algumas hipóteses se eventualmente a 

premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, naturalmente pode 

ocorrer modificação da decisão embargada, todavia, no caso em tela a 

“omissão ou obscuridade” aventada pela parte embargante não existe, 

mas sim juízo de valor diverso do que ela pretendia fosse dado aos seus 

argumentos, donde se infere não merecer acolhida o requerimento em 

testilha. Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“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;” 3. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: “ Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. 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 inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 4. Ad argumentandum não se pode perder de vista que 

segundo os ensinamentos de Yussef Said Cahali, o recorrente faz jus ao 
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pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória sendo açambarcada por outros 

recursos e não pelo de embargos, razões pelas quais deve ser 

rechaçado o recurso em tela. 5. Desta forma torna-se nítido que a matéria 

atacada in casu não tem compleição de ser discutida nesta via, já que não 

se encontra amparada por nenhuma daquelas situações preconizadas no 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil, pois a matéria em rusga é de 

cunho meritório não havendo permissão para retificações substanciais no 

recurso manejado, desmerecendo o mesmo o seu devido provimento. 6. 

Isto posto, por visar efeito meramente modificativo não colimando um 

provimento integrativo-retificador, RECEBO, pois tempestivos, mas NÃO 

CONHEÇO dos embargos em apreço, por não vislumbrar nenhuma 

obscuridade ou omissão na sentença embargada, notadamente quando a 

decisão se fundamentou em argumento que se presta para sustentá-la, 

não sendo aqui a sede adequada para se corrigir eventual erro de 

julgamento. 7. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e 

anotações necessárias. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W.D. COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONCADOR EXPRESS TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma 

simples olhadela para o recurso denota seu flagrante intento meramente 

modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater mais uma vez a sentença, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir a sententia de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais, não sendo o que se apresenta no 

caso vertente, pois se a parte não está resignada com a decisão, deve 

insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de obter a 

sua alteração. É certo que em algumas hipóteses se eventualmente a 

premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, naturalmente pode 

ocorrer modificação da decisão embargada, todavia, no caso em tela a 

“omissão ou obscuridade” aventada pela parte embargante não existe, 

mas sim juízo de valor diverso do que ela pretendia fosse dado aos seus 

argumentos, donde se infere não merecer acolhida o requerimento em 

testilha. Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“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;” 3. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: “ Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. 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 inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 4. Ad argumentandum não se pode perder de vista que 

segundo os ensinamentos de Yussef Said Cahali, o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória sendo açambarcada por outros 

recursos e não pelo de embargos, razões pelas quais deve ser 

rechaçado o recurso em tela. 5. Desta forma torna-se nítido que a matéria 

atacada in casu não tem compleição de ser discutida nesta via, já que não 

se encontra amparada por nenhuma daquelas situações preconizadas no 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil, pois a matéria em rusga é de 

cunho meritório não havendo permissão para retificações substanciais no 

recurso manejado, desmerecendo o mesmo o seu devido provimento. 6. 

Isto posto, por visar efeito meramente modificativo não colimando um 

provimento integrativo-retificador, RECEBO, pois tempestivos, mas NÃO 

CONHEÇO dos embargos em apreço, por não vislumbrar nenhuma 

obscuridade ou omissão na sentença embargada, notadamente quando a 

decisão se fundamentou em argumento que se presta para sustentá-la, 

não sendo aqui a sede adequada para se corrigir eventual erro de 

julgamento. 7. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e 

anotações necessárias. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000097-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GUEDES DE OLIVEIRA CARBONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma 

simples olhadela para o recurso denota seu flagrante intento meramente 

modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater mais uma vez a sentença, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir a sententia de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais, não sendo o que se apresenta no 

caso vertente, pois se a parte não está resignada com a decisão, deve 

insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de obter a 

sua alteração. É certo que em algumas hipóteses se eventualmente a 

premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, naturalmente pode 

ocorrer modificação da decisão embargada, todavia, no caso em tela a 

“omissão ou obscuridade” aventada pela parte embargante não existe, 

mas sim juízo de valor diverso do que ela pretendia fosse dado aos seus 

argumentos, donde se infere não merecer acolhida o requerimento em 

testilha. Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“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;” 3. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: “ Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. 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 inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 4. Ad argumentandum não se pode perder de vista que 

segundo os ensinamentos de Yussef Said Cahali, o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória sendo açambarcada por outros 

recursos e não pelo de embargos, razões pelas quais deve ser 

rechaçado o recurso em tela. 5. Desta forma torna-se nítido que a matéria 

atacada in casu não tem compleição de ser discutida nesta via, já que não 

se encontra amparada por nenhuma daquelas situações preconizadas no 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil, pois a matéria em rusga é de 

cunho meritório não havendo permissão para retificações substanciais no 

recurso manejado, desmerecendo o mesmo o seu devido provimento. 6. 

Isto posto, por visar efeito meramente modificativo não colimando um 

provimento integrativo-retificador, RECEBO, pois tempestivos, mas NÃO 

CONHEÇO dos embargos em apreço, por não vislumbrar nenhuma 

obscuridade ou omissão na sentença embargada, notadamente quando a 

decisão se fundamentou em argumento que se presta para sustentá-la, 

não sendo aqui a sede adequada para se corrigir eventual erro de 

julgamento. 7. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e 
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anotações necessárias. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010956-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W.D. COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma 

simples olhadela para o recurso denota seu flagrante intento meramente 

modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater mais uma vez a sentença, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir a sententia de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais, não sendo o que se apresenta no 

caso vertente, pois se a parte não está resignada com a decisão, deve 

insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de obter a 

sua alteração. É certo que em algumas hipóteses se eventualmente a 

premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, naturalmente pode 

ocorrer modificação da decisão embargada, todavia, no caso em tela a 

“omissão ou obscuridade” aventada pela parte embargante não existe, 

mas sim juízo de valor diverso do que ela pretendia fosse dado aos seus 

argumentos, donde se infere não merecer acolhida o requerimento em 

testilha. Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“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;” 3. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: “ Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. 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 inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 4. Ad argumentandum não se pode perder de vista que 

segundo os ensinamentos de Yussef Said Cahali, o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória sendo açambarcada por outros 

recursos e não pelo de embargos, razões pelas quais deve ser 

rechaçado o recurso em tela. 5. Desta forma torna-se nítido que a matéria 

atacada in casu não tem compleição de ser discutida nesta via, já que não 

se encontra amparada por nenhuma daquelas situações preconizadas no 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil, pois a matéria em rusga é de 

cunho meritório não havendo permissão para retificações substanciais no 

recurso manejado, desmerecendo o mesmo o seu devido provimento. 6. 

Isto posto, por visar efeito meramente modificativo não colimando um 

provimento integrativo-retificador, RECEBO, pois tempestivos, mas NÃO 

CONHEÇO dos embargos em apreço, por não vislumbrar nenhuma 

obscuridade ou omissão na sentença embargada, notadamente quando a 

decisão se fundamentou em argumento que se presta para sustentá-la, 

não sendo aqui a sede adequada para se corrigir eventual erro de 

julgamento. 7. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e 

anotações necessárias. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000347-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONDE E SOBRINHO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MENDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma 

simples olhadela para o recurso denota seu flagrante intento meramente 

modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater mais uma vez a sentença, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir a sententia de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais, não sendo o que se apresenta no 

caso vertente, pois se a parte não está resignada com a decisão, deve 

insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de obter a 

sua alteração. É certo que em algumas hipóteses se eventualmente a 

premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, naturalmente pode 

ocorrer modificação da decisão embargada, todavia, no caso em tela a 

“omissão ou obscuridade” aventada pela parte embargante não existe, 

mas sim juízo de valor diverso do que ela pretendia fosse dado aos seus 

argumentos, donde se infere não merecer acolhida o requerimento em 

testilha. Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“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;” 3. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: “ Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. 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 inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 4. Ad argumentandum não se pode perder de vista que 

segundo os ensinamentos de Yussef Said Cahali, o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória sendo açambarcada por outros 

recursos e não pelo de embargos, razões pelas quais deve ser 

rechaçado o recurso em tela. 5. Desta forma torna-se nítido que a matéria 

atacada in casu não tem compleição de ser discutida nesta via, já que não 

se encontra amparada por nenhuma daquelas situações preconizadas no 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil, pois a matéria em rusga é de 

cunho meritório não havendo permissão para retificações substanciais no 

recurso manejado, desmerecendo o mesmo o seu devido provimento. 6. 

Isto posto, por visar efeito meramente modificativo não colimando um 

provimento integrativo-retificador, RECEBO, pois tempestivos, mas NÃO 

CONHEÇO dos embargos em apreço, por não vislumbrar nenhuma 

obscuridade ou contradição na sentença embargada, notadamente 

quando a decisão se fundamentou em argumento que se presta para 

sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir eventual 

erro de julgamento. 7. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as 

baixas e anotações necessárias. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000190-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M.F.DE SOUZA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0021662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM TEREZINHA CAXAMBU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma 

simples olhadela para o recurso denota seu flagrante intento meramente 

modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater mais uma vez a sentença, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir a sententia de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 
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somente em hipóteses excepcionais, não sendo o que se apresenta no 

caso vertente, pois se a parte não está resignada com a decisão, deve 

insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de obter a 

sua alteração. É certo que em algumas hipóteses se eventualmente a 

premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, naturalmente pode 

ocorrer modificação da decisão embargada, todavia, no caso em tela a 

“omissão ou obscuridade” aventada pela parte embargante não existe, 

mas sim juízo de valor diverso do que ela pretendia fosse dado aos seus 

argumentos, donde se infere não merecer acolhida o requerimento em 

testilha. Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“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;” 3. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: “ Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. 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 inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 4. Ad argumentandum não se pode perder de vista que 

segundo os ensinamentos de Yussef Said Cahali, o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória sendo açambarcada por outros 

recursos e não pelo de embargos, razões pelas quais deve ser 

rechaçado o recurso em tela. 5. Desta forma torna-se nítido que a matéria 

atacada in casu não tem compleição de ser discutida nesta via, já que não 

se encontra amparada por nenhuma daquelas situações preconizadas no 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil, pois a matéria em rusga é de 

cunho meritório não havendo permissão para retificações substanciais no 

recurso manejado, desmerecendo o mesmo o seu devido provimento. 6. 

Isto posto, por visar efeito meramente modificativo não colimando um 

provimento integrativo-retificador, RECEBO, pois tempestivos, mas NÃO 

CONHEÇO dos embargos em apreço, por não vislumbrar nenhuma 

contradição na sentença embargada, notadamente quando a decisão se 

fundamentou em argumento que se presta para sustentá-la, não sendo 

aqui a sede adequada para se corrigir eventual erro de julgamento. 7. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001954-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ONDRONICO GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0021662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) No caso, pelas razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser objeto de reforma. Onde consta: a) 

CONDENAR o promovido ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS.. ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à 

título de dano moral, à parte autora JULIO ONDRONICO GOMES RIBEIRO, 

em razão do ato ilícito cometido, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ) deve passar a constar: a) CONDENAR o promovido 

BANCO ITAUCARD S/A. ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), à título de dano moral, à parte autora JULIO ONDRONICO GOMES 

RIBEIRO, em razão do ato ilícito cometido, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ) Aprimorando a sentença, 

deve ser operada a presente retificação acima ventilada. Ante o exposto, 

deve ser acolhido e provido os embargos de declaração, com fundamento 

no artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e providos, por abarcar matérias pertinentes dentro do 48 

desta lei singela, para declarar a sentença e que seja substituída a parte 

dispositiva para suprimir o deferimento da autorização de retificação do 

polo passivo. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 

desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 15 de 

Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010944-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASSIANO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 
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SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 14 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010698-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELEMAR BESOLD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 16 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011009-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARY FERNANDES DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011009-32.2017.811.0004 Pólo Ativo: ARY FERNANDES DE 

ARRUDA CAMPOS Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora em resumo aduz que é 

enfermeiro (SUS), exercendo sua função como contratado desde 

julho/2007 e como efetivo desde 07.02.2014. Aduz que desde quando 

ingressou em 2007, já fazia jus ao enquadramento na classe A, Nivel 1, 

pugnando agora para elevação para classe B e nível 2. O MUNICIPIO DE 

BARRA DO GARÇAS/MT, devidamente citado, deixou de apresentar 

contestação, o que incorre na sua revelia, sendo certo que seus efeitos 

são relativos cabendo ao autor comprovar suas alegações. 2.2.1 Da 

progressão horizontal O Diploma legal que institui a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças 

– Lei Complementar 091/2005 – se infere que a progressão funcional dos 

servidores regidos se dará de forma vertical, compreendendo a elevação 

de nível, e de forma horizontal referente à elevação de classe, 

observadas as exigências fixadas. O art. 12, IV, “b” da Lei Complementar 

091/2005 dispõe acerca dos requisitos exigidos para a progressão 

horizontal. Segue: “Art. 12. A série de Classes dos Cargos que compõem 

a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em 

linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de 

habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras 

maiúsculas assim descritas: IV: APOIO DE SERVIÇOS DO SUS: a) Classe 

A: habilitação em ensino fundamental; b) Classe B: requisito da classe A, 

mais 120 (cento e vinte) horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e /ou capacitação profissional e experiência mínima de 05 

anos na área de atuação; c) Classe C: requisito da classe B, mais 200 

(duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e 

capacitação profissional; d) Classe D: requisito na classe C, mais 280 

(duzentos e oitenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e 

capacitação profissional e ensino médio. “ Além dos requisito ainda tem o 

período mínimo a ser observado: “Art. 14. A progressão horizontal dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á e uma classe para 

outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de 

classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação 

de aperfeiçoamento , e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional 

exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo 

mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos 

da B para a classe C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.” 

Antes de adentrar no mérito do pedido do autor importante mencionar o 

que a Lei Complementar nº 3/1991, menciona a respeito de seus 
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servidores: “Art. 2º - Para efeito desta Lei, servidores são funcionários 

legalmente investidos em cargos públicos, de provimento efetivo ou em 

comissão.” Com efeito, verifica-se que o plano de carreira dos servidores 

determinou progressão da classe A para a B com experiência mínima de 

05 (cinco) anos dentre outros requisitos. No entanto, o autor somente 

tornou-se efetivo em 07.02.2014, sendo certo que enquanto trabalhava 

como contratado, não fazia parte do plano de carreira pelo Regime Juridico 

Único e dessa forma, ainda não atingiu o prazo de 05 (cinco) anos de 

serviço. Assim, não pode alegar que enquadra-se no requisito necessário 

para progressão, visto que os cursos necessários e o prazo deverão ser 

contados a partir desta data (07.02.2014). 2.2.2. Da progressão vertical 

Prevê o artigo 15 da Lei 091/2015: Art. 15. O ocupante de cargo de 

Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à 

progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, 

desde que: I – aprovado em processo anual especifico de desempenho II – 

cumprido o intervalo de 03 (três) anos. §1º O tempo de efetivo exercício 

na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado 

ao final do estágio probatório , na proporção de 03 (três) anos para cada 

nível. §2º Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão 

não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical 

dar-se-á automaticamente. Art. 16 Para a progressão vertical, a diferença 

entre um nível e o imediatamente será de 3%(três por cento). Para 

progressão vertical, diversamente da progressão horizontal acima 

mencionada, necessita o servidor apresentar desempenho anual, sendo o 

nível elevado a cada 03 (três) anos. Neste caso, ingressando o autor 

como funcionário efetivo em 07.02.2014, ao ingresso da presente ação, o 

mesmo já fazia jus a sua elevação de nível. Sendo certo que não fazendo 

a instituição a analise do seu desempenho, seu nível será elevado 

automaticamente. Assim, diante do cumprimento dos requisitos 

necessários para elevação de nível, entendo que este pedido do autor 

poderá ser acolhido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) 

CONDENAR a O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT a elevar sua Nível 

2, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa do dobro do valor devido e 

aumento mensalmente. B) CONDENAR o Reclamado ao pagamento da 

quantia de R$ 1.216,51 ( um mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e 

um centavos), atualizados até março/2018, mais as parcelas vencidas 

posterior essa data até a presente sentença referente a elevação para 

NIVEL 2, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. c) 

SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido de ELEVAÇÃO DE CLASSE, por 

insuficiência de requisitos. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000423-55.2017.811.0004 Pólo ativo: RAFAEL BATISTA DA 

SILVA Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora. Pois bem, em analise aos 

documentos constantes no processo, ainda que possível a inversão do 

ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de 

comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova 

negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu 

no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WERIK SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000523-10.2017.811.0004 Pólo ativo: RENATO WERIK SILVA 

SOBRINHO Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, visto que o débito é 

devido, apresentando faturas e áudios que supostamente são da parte 

autora, porém não apresenta o contrato de origem da divida. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a 

fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado CLARO S/A a pagar a 

quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante RENATO WERIK SILVA SOBRINHO 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DHIONGLEISON CARVALHO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 132 de 738
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Autos nº 1000531-84.2017.811.0004 Pólo Ativo: DHIONGLEISON 

CARVALHO DA CRUZ Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA SILVA (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000777-80.2017.811.0004 Pólo Ativo: ADRIANA ALVES DA 

SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ETARARE TORMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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Autos nº 1000693-79.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAO ETARARE TORMES 

Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS cobrado na fatura de 

sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso do sistema de 
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transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica 

de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer que seja 

reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, pugnando 

pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Pois bem, recentemente 

no REsp 1163020, o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD 

(Tarifa de uso do sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do 

caso, Gurgel de Faria, explicou que não é possível fazer a divisão de 

etapas do fornecimento de energia para fins de incidência do ICMS. No 

voto, acompanhado pela maioria dos ministros da turma, o magistrado 

explicou que a base de cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui 

os custos de geração, transmissão e distribuição(sic). Com base nestes 

entendimentos recentes, entendo que o pedido da parte autora não pode 

ser acolhido, tendo em vista que a cobrança discutida no presente autos é 

constitucional, não havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o 

exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela 

eventualmente concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001740-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELINA LELIS LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 10001740-88.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDELINA LELIS 

LEANDRO Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011940-74.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA HOHLENVERGER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C A M DE OLIVEIRA REZENDE - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 8011940-74.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUANA HOHLENVERGER 

DOS SANTOS Pólo Passivo: C A M DE OLIVEIRA REZENDE - ME Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de 

obrigação, e verifico que a parte reclamada apresentou petição 

comprovante cumprimento integral do acordo realizado entre as partes, 

pugnando pela extinção do feito. Com efeito, cumprida a obrigação, 

merece o feito ser extinto ante o cumprimento da obrigação. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito ante o cumprimento da obrigação, e 

consequentemente determino o arquivamento dos autos. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DA SILVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO OAB - GO29647 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002063-93.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALMERINDA DA 

SILVEIRA ARAUJO Pólo Passivo: JOSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Verifico que a parte 

reclamada, não compareceu a sessão de conciliação e não apresentou 

contestação, conforme determina o artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do 

NCPC, de forma que DECRETO sua revelia. Informo que os efeitos da 

revelia são relativos, cabendo a parte autora comprovar o alegado em 

sede inicial. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DESPEJO, 

onde a parte autora alega em síntese que firmou contrato de aluguel de 

forma verbal com o réu em maio de 2016, depois formalizado pelo contrato 

anexo em maio de 2017, porém que desde de abril de 2017 o reclamado 

não efetuou o pagamento de nenhuma parcela, pugnando pelo pagamento 

e despejo já que o mesmo se nega a sair da residência. Foi deferido a 

medida liminar de despejo, no entanto, não foi cumprida em razão do 

número estar incorreto, onde a parte autora manifestou pelo cumprimento 

no número residencial é 97. Diante da ausência de resposta do reclamado, 

entende-se devido os valores pleiteados na inicial que tangem R$2.800,00. 

Neste sentido: CIVIL - AÇÃO DE DESPEJO - RETOMADA DO IMÓVEL PARA 
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USO PRÓPRIO - REVELIA DECRETADA - FALTA INJUSTIFICADA À 

AUDIÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. AFIGURA-SE PERFEITA A DECISÃO 

QUE DECRETOU A REVELIA DOS RÉUS QUE, REGULARMENTE 

INTIMADOS, NÃO COMPARECERAM A AUDIÊNCIA. O ATESTADO DE 

COMPARECIMENTO À UNIDADE DE SAÚDE, SEM ESPECIFICAÇÃO DO CID, 

NEM IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO (NOME, CRM E ESPECIALIDADE), NÃO É 

JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA ELIDIR O CHAMADO JUDICIAL. AO 

REVEL É DEFESO DISCUTIR EM GRAU DE RECURSO MATÉRIA FÁTICA 

ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO E REPUTADA VERDADEIRA POR FORÇA 

DA SUA CONTUMÁCIA. SENTENÇA MANTIDA. (95197320048070006 DF 

0009519-73.2004.807.0006, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 

27/09/2005, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: 16/11/2005, DJU Pág. 126 Seção: 3). 

Quanto as parcelas vencidas no decorrer no processo, já entendo que 

também deverão estar incluídas na sentença, sendo que desde o ingresso 

do processo (novembro/2017) até presente mês (julho/2017) incidiram 

mais 08 meses, totalizando o valor de R$ 3.200,00, sendo certo que na 

execução poderá o reclamado comprovar o pagamento, caso tenha sido 

efetuado. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamado 

JOSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA a pagar à quantia de R$6.000,00(seis mil 

reais) referente parcelas de alugueis vencidos de abril/2017 a julho/2018,. 

a Reclamante ALMERINDA DA SILVEIRA ARAUJO, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença (362 STJ) e 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 405 e 406, CC/02), a contar da data 

da citação. b) Mantendo os efeitos da tutela, determino a secretaria que 

expeça-se nova intimação no endereço apresentado pela autora, devendo 

constar no mandado o novo nº, qual seja, 97, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002076-92.2017.811.0004 Pólo Ativo: SONIA RODRIGUES Pólo 

Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTA, onde a parte autora alega que 

trabalhou para o Reclamado no período de 01.11.2003 a 05.01.2016, 

quando foi exonerado a pedido, restando as seguintes verbas rescisórias 

a serem quitadas, férias do período aquisitivo 2014/2015 mais 1/3 

constitucional ao qual tem direito. Na contestação o município aduz que o 

Município não possui dotação orçamentária, pugnando pela improcedência 

da inicial. Pois bem, verifico que o autor apresenta documento que 

comprova que as férias do ano 2014/2015 não foram cumpridas, devendo 

ser acolhidos os pedidos da parte autora. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - SÚMULA 

339 DO STJ - VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS - TERMO DE 

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

QUITAÇÃO - APELO DESPROVIDO. - Consoante entendimento 

jurisprudencial pacificado, inclusive pela súmula 339 do STJ, é cabível 

ajuizamento da ação monitória em face da Fazenda Pública. - Ante a 

ausência de provas da quitação das verbas especificadas no Termo de 

Rescisão do Contrato de Trabalho, ônus atribuído à Municipalidade por 

força do art. 333, II, do CPC devida é a condenação do ente público ao 

pagamento. (TJ-MG - AC: 10433110036749001 MG, Relator: Versiani 

Penna, Data de Julgamento: 29/08/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2013) Dessa forma, devido o pagamento 

do valor de R$1.156,63 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta 

e três centavos) devendo ser atualizados a partir da citação. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA do pedido 

formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o MUNICIPIO BARRA DO 

GARÇAS/MT a pagar o valor de R$1.156,63 (um mil, cento e cinquenta e 

seis reais e sessenta e três centavos) em favor da parte autora, 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e 

correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATIUSSE DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000553-45.2017.811.0004 Pólo Ativo: CATIUSSE DE PAULA E 

SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 
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DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA BARRETO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000653-63.2018.811.0004 Pólo ativo: GESSICA BARRETO 

SOARES Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito, pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na 

contestação a Reclamada, alega que a divida é devida, apresentando 

documentos como contrato que comprovam a origem da divida O autor, 

alega que desconhece a origem do débito, requerendo a desistência da 

ação, para posterior ingresso na justiça comum para realização de pericia 

técnica. Pois bem, entendo que cabe a desistência da ação em qualquer 

momento do processo, inclusive não havendo necessidade da anuência 

do réu já citado, no entanto, verifico que considerando os documentos 

apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a assinatura do 

réu é bem semelhante. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 

do FONAJE, que declara: 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 (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Verifico que há indícios de má-fé, visto que há verossimilhança nas 

alegações da Reclamada. Com efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC 

caberia a parte autora apresentar comprovante de pagamento da divida 

informada pela Reclamada. No entanto, deixou de comprovar a prova 

constitutiva de seu direito, ao qual considero que a negativação é devida. 

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, 

razão pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. 

Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser 

indenizado, levando-se em conta que o requerido está acobertado pela 

excludente da responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Requer o reclamado a condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

por ingressar com ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. 

Pois bem, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na 

medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), 

narrando na inicial que desconhecia a existência da divida, 

comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante 

ao pagamento do percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por 

litigância de má-fé, bem como as custas processuais. Sem honorários 

neste grau de jurisdição (Art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012745-56.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LAMOUNIER MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REALMASTER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 8012745-56.2015.811.0004 Pólo Ativo: FABIANA LAMOUNIER 

MAGALHAES Pólo Passivo: BANCO ABN AMRO REALMASTER Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de 

obrigação, e verifico que a parte reclamada apresentou petição 

comprovante cumprimento da obrigação, bem como foi expedido alvará em 

favor da parte autora, findando-se a presente execução. Com efeito, 

merece o feito ser extinto ante o cumprimento da obrigação. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito ante o cumprimento da obrigação, e 

consequentemente determino o arquivamento dos autos. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 
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9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011095-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT22476/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011095-03.2017.811.0004 Pólo ativo: SILVANIO SILVA DE 

ARAUJO Pólo passivo CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora, aduzindo que o contrato foi 

fraudulento e não deve ser responsabilizada. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.. 

a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante SILVANIO SILVA DE ARAUJO 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 137 de 738



(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001717-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO NOEDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA D ARC TARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001717-45.2017.811.0004 Pólo Ativo: EDIO ANTONIO NOEDEL 

Pólo Passivo: JOANA D ARC TARGA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia 

o recebimento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) originários, 

representados por duas cártulas de cheques constante na inicial, ambas 

com vencimento em janeiro/2013. A Reclamada na contestação aduz que 

deveria o autor ter ingressado com ação monitória e que a presente 

cobrança estaria prescrita, pugnando pela improcedência da inicial. Pois 

bem, apesar das alegações da reclamada, o Juizado Especial, pelo 

principio da fungibilidade, reconhece a presente ação como monitória de 

cobrança, sendo certo que é a única ação possível, visto que o titulo 

executivo estaria prescrito. E ainda quanto a prescrição, 

reconhecidamente pelo STJ, aplica-se o prazo prescricional do parágrafo 

5º, inciso I, do artigo 206 do Código Civil, onde a prescrição de ação 

monitoria de cobrança prescreve em cinco anos, a partir do vencimento do 

titulo, dessa forma, não há que se falar em prescrição. No mérito, não 

comprovando a reclamada o pagamento do valor, devido o acolhimento da 

inicial. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada 

JOANA D ARC TARGA a pagar à quantia de R$ 11.377,18 (onze mil, 

trezentos e setenta e sete reais e dezoito centavos) ao Reclamante EDIO 

ANTONIO NOEDEL, a titulo de danos materiais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde a publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios 

de 1% desde a citação, tendo em vista que o valor esta atualizado até o 

ingresso da presente ação, conforme planilha apresentada pelo autor. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER CARRIJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000746-60.2017.811.0004 Pólo ativo: WALTER CARRIJO 

FERREIRA Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito, pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na 

contestação a Reclamada, alega que a divida é devida, apresentando 

documentos como contrato que comprovam a origem da divida O autor, 

alega que desconhece a origem do débito, requerendo a desistência da 

ação, para posterior ingresso na justiça comum para realização de pericia 

técnica. Pois bem, entendo que cabe a desistência da ação em qualquer 

momento do processo, inclusive não havendo necessidade da anuência 

do réu já citado, no entanto, verifico que considerando os documentos 

apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a assinatura do 

réu é bem semelhante, sendo que o autor ainda pugnou por desistência 

somente após ter sido solicitado comprovação de endereço, o que incide 

na comprovação da sua má-fé. Sendo assim, conforme determina o 

enunciado 90 do FONAJE, que declara: 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 (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Verifico que há indícios de má-fé, visto que há 

verossimilhança nas alegações da Reclamada. Com efeito, nos termos do 

artigo 373, I do CPC caberia a parte autora apresentar comprovante de 

pagamento da divida informada pela Reclamada. No entanto, deixou de 

comprovar a prova constitutiva de seu direito, ao qual considero que a 

negativação é devida. Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a cobrança devida e ausência de 

pagamento pelo reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 138 de 738



falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 3.1. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Requer o reclamado a condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, por ingressar com ação de ressarcimento 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito. Pois bem, é indiscutível a litigância de 

má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos 

fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que desconhecia a 

existência da divida, comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto 

Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no 

art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na petição inicial, com 

análise do mérito. Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

NCPC, CONDENO a Reclamante ao pagamento do percentual de 2%(dois 

por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé, bem como as custas 

processuais. Sem honorários neste grau de jurisdição (Art. 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001493-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001493-10.2017.811.0004 Pólo Ativo: WANESSA 

EVANGELISTA DA SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001439-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA PEREIRA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001439-44.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARISTELA PEREIRA 

RIOS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 
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a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 
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SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). À vista de tais fatos, 

não resta outra alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido formulado na petição inicial. Nos 

termos do enunciado 139 do FONAJE determino envio da informação ao 

Parquet, caso já não tenha sido informado em outro processo com a 

mesma transcrição fática ou semelhante. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Processo Número: 1000743-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WESTLEY DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)
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Autos nº 1000743-71.2018.811.0004 Pólo Ativo: JOAO WESTLEY DA 

SILVA ALMEIDA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. Observa-se que o autor 

requereu desistência dos autos após a audiência, de modo que não 

poderá ser acolhido. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a 

revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, 

deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a 

comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000789-94.2017.811.0004 Pólo ativo: JHULLYA CAROLINE 

VENDRUSCOLO BUGUISKI Pólo passivo: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que efetuou sua matricula no curso da ré, não 

assinando nenhum contrato, e que dia 13 de fevereiro solicitou a 

desistência do curso em razão de ter passado em vestibular de outra 

instituição. No entanto, aduz que nada foi avisado sobre qualquer divida, 

sendo surpreendida pela negativação em questão em decorrência da 

parcela do mês de fevereiro. Verifica-se que a parte reclamada não 

regularizou o comparecimento do preposto na audiência, de modo que 

cabe sua revelia. Porém, é importante ressaltar que seus efeitos são 

relativos, sendo certo que eventuais documentos anexados na 

contestação poderão ser mencionados a fim de garantir a veracidade dos 

fatos trazidos aos autos. Com efeito, o contrato apresentado pela 

reclamada, é evidentemente legitimo, sendo que as assinaturas são 

idênticas a assinatura no documento pessoal da autora e na assinatura da 

procuração apresentada na inicial. Pois bem, o simples fato da parte 

autora ter realizado a desistência do curso em 13/02, ainda que não 

existisse contrato, é incontestável que o vencimento da parcela do 

referido mês ocorreu dia 10, de modo que caberia a autora ter 

providenciado o cancelamento do curso anterior a essa data, o que não o 

fez. Dessa forma, entendo que a cobrança em discussão não é indevida, 

não podendo a reclamada ser responsabilizada pela demora da autora em 

promover o cancelamento do curso antes da geração de nova parcela. 

Assim, entendo que o pedido contraposto poderá ser acolhido no que 

tange ao pagamento do valor em discussão neste processo. 5. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. SUGIRO PELA PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte autora JHULLYA CAROLINE 

VENDRUSCOLO BUGUISKI ao pagamento da quantia de R$ 1.318,00 (um 

mil, trezentos e dezoito reais) em favor do reclamado UNIC EDUCACIONAL 

LTDA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000538-42.2018.811.0004 Pólo ativo: MARIA ELUIZA MARTINS 

DE ALMEIDA Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora. Pois bem, em analise aos documentos 

constantes no processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, 

entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o 

direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova negativa em 

favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 
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conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-83.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIMAIS E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 8010109-83.2016.811.0004 Pólo Ativo: GISLENE CRISTINA 

FERREIRA Pólo Passivo: ANIMAIS E CIA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento da obrigação, e verifico que 

as partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme acordo 

apresentado no (ID 13784655) cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, o 

Reclamado comprova o cumprimento do acordo, sendo certo que precisa 

ser liberados o alvará em favor da parte autora e liberar o bloqueio 

realizado no veiculo do reclamado, de modo que cabe a extinção do feito 

ante o cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo 

formalizado entre as partes para que surta os efeitos legais e SUGIRO 

QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante o 

cumprimento da obrigação. Determino a secretaria deste Juízo que expeça 

o(s) alvará(s) em favor da parte autora dos valores depositados no 

processo. Determino ainda que emita ofícios necessários para exclusão 

do bloqueio realizado na motocicleta da parte reclamada. Posteriormente, 

determino o arquivamento dos autos. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001573-71.2017.811.0004 Pólo ativo: FABIO CARDOSO DE 

OLIVEIRA Pólo passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde alega o autor que 

teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção de crédito, 

pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na contestação a 

Reclamada, alega que a divida é devida, oriunda de cessão de crédito, 

apresentando documentos como contrato que comprovam a origem da 

divida. O autor, alega que desconhece a origem do débito, requerendo a 

desistência da ação, para posterior ingresso na justiça comum para 

realização de pericia técnica. Pois bem, entendo que cabe a desistência 

da ação em qualquer momento do processo, inclusive não havendo 

necessidade da anuência do réu já citado, no entanto, verifico que 

considerando os documentos apresentados pela Reclamada, a divida é 

devida, visto que a assinatura do réu é bem semelhante, sendo que o 

autor ainda pugnou por desistência somente após ter sido solicitado 

comprovação de endereço, o que incide na comprovação da sua má-fé. 

Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 do FONAJE, que 

declara: 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 (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Verifico que há indícios 

de má-fé, visto que há verossimilhança nas alegações da Reclamada. Com 

efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC caberia a parte autora 

apresentar comprovante de pagamento da divida informada pela 

Reclamada. No entanto, deixou de comprovar a prova constitutiva de seu 

direito, ao qual considero que a negativação é devida. Nesse sentido, 

forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no exercício regular 

de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou 

no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação 

civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da 
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Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, razão pela 

qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, 

in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se 

em conta que o requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Requer o reclamado 

a condenação da parte autora em litigância de má-fé, por ingressar com 

ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. Pois bem, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que 

desconhecia a existência da divida, comprovando-se a lide temerária. 5. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na 

petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante ao pagamento do 

percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por litigância de 

má-fé, bem como as custas processuais. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (Art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REJAINE SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001546-88.2017.811.0004 Pólo Ativo: REJAINE SANTOS 

FERREIRA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada. Na contestação, a Reclamada impugna genericamente os 

fatos iniciais alegando que a cobrança é devida, apresentando faturas e 

extrato de consumo. Pois bem, inicialmente entendo que a parte autora 

deve apresentar na inicial o mínimo lastro probatório do direito pleiteado, 

com efeito a autora não apresenta nenhum documento LEGITIMO que seu 

nome esta restrito nos órgãos de proteção, visto que o documento 

apresentado não é oficial, não restando apto a comprovar que seu nome 

estaria negativado. Não sem propósito, o autor não comprova o fato 

constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas 

provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível 

produzir , de forma que a improcedência da ação se impõe por ausência 

de provas do direito alegado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. Revoga-se liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001683-70.2017.811.0004 Pólo ativo: LEANDRO DOS SANTOS 

ANGELO Pólo passivo: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 
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independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A.. a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

LEANDRO DOS SANTOS ANGELO valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 1001568-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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Autos nº 1001568-49.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIA CELIA DOS 

SANTOS BARROS Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
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serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado BANCO BRADESCO S.A.. a pagar a quantia de R$7.000,00 

(sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante MARIA CELIA DOS SANTOS BARROS valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as 

partes, em discussão nesse processo. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001696-69.2017.811.0004 Pólo ativo: DEUZILIA MARGARETH 

BENTO ROCHA Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 
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abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado CLARO S.A.. a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

DEUZILIA MARGARETH BENTO ROCHA valor com incidência de juros de 

1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PINHEIRO MACIEL & PINHEIRO MACIEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001679-33.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAO PINHEIRO MACIEL 

& PINHEIRO MACIEL LTDA - ME Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

REGRESSO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde 

suscita a parte autora que apresentou um cheque no banco réu para 

recebimento de uma divida, sendo tais cheques devolvidos pelo motivo 11 

e 12, de modo que a autora procedeu a negativação do devedor. No 

entanto aduz que o devedor ingressou com uma ação, onde foi julgada 

procedente em razão de que não foi o emitente dos cheques, sendo as 

assinaturas diversas, de modo que foi condenado e efetuou acordo no 

valor de R$1.1000,00, buscando com a presente ação o ressarcimento de 

seu prejuízo, visto que toda celeuma ocorreu por culpa do réu que não se 

atentou que as assinaturas nos cheques seriam diversas. Na 

contestação, o Reclamado aduz que o autor não detalha e comprova os 

fatos narrados, não podendo ser condenados, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem, em analise aos fatos e documentos 

apresentados no processo, verifica-se que realmente foi reconhecido que 

os cheques mencionados pelo autor estavam com assinaturas 

inconsistentes, não sendo tal fato observado pelo banco réu, devolvendo 

os mesmos por insuficiência de fundos, fazendo com que o autor 

negativasse o titular dos talões, e por conseguinte acabou sendo 

condenado em ação judicial. Assim, entendo devido que o Banco réu seja 

responsabilizado, visto que sua atitude ocasionou os fatos descritos pelo 

autor. 3. DANOS MORAIS O dano moral, in casu, reside configurado no 

fato do autor sofrer prejuízo material em razão de falha da prestação do 
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serviço do Banco réu. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "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." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Quanto aos danos materiais pleiteados pelo 

autor, entendo que estes estão incluídos no valor aplicado pelo dano 

moral, de modo que deixo de conceder. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que 

faço para: a) CONDENAR a parte Reclamada BANCO DO BRASIL S/A a 

pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a titulo de indenização por 

danos morais ao Reclamante JOAO PINHEIRO MACIEL & PINHEIRO MACIEL 

LTDA - ME, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Deixo de conceder os danos materiais, por entender que este 

valor já foi recompensado dentro dos danos morais. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000040-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

MARCELO DE AQUINO OAB - 604.224.401-91 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000040-77.2017.811.0004 Pólo Ativo SONIA MARIA DA SILVA 

Pólo Passivo: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA TRABALHISTA, onde a parte autora alega que foi contratado 

por contrato determinado de 30.11.2013 a 31.12.2016, no entanto alega 

não ter recebido sua rescisão e nem férias de todo período trabalhado, 

tendo recebido somente 13º salário. Aduz ainda que em 2014 foi instituído 

o piso salarial, não sendo pago pela Reclamada, assim, os direitos aqui 

pleiteados tangem férias, FGTS que nunca foram depositados e diferença 

do piso salarial. Pois bem, o reclamado tentar utilizar-se da alegação de 

nulidade contratual, a fim de que não seja aceito os pedidos feitos pela 

parte autora. Fato que o serviço prestado foi licito e útil pela reclamada, 

devendo haver a contraprestação, que se refere ao pagamento de todas 

verbas devidas. É evidente através dos documentos comprobatórios que 

a mesma prestou serviço na forma celetista pelo período alegado, fazendo 

jus aos direitos pleiteados, quais sejam, piso salarial, férias e FGTS. 

Quanto ao piso inexiste qualquer duvida quanto a legitimidade neste 

sentido: DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO DA CATEGORIA. Verificado o 

pagamento de salário inferior ao piso da categoria, faz jus a empregada ao 

pagamento de diferenças. (TRT-4 – RO: 00200042720165040013, Data de 

Julgamento: 06/06/2018, 6º Turma). Dessa forma, faz jus a parte autora: - 

férias + 1/3 no valor de R$5.490,74 - diferença do piso salarial no valor de 

R$ 9.993,05 - FGTS jamais recolhido do período trabalhado no valor de 

R$3.432,43 Totalizando assim, R$18.916,22. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para: a) CONDENAR o MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT a pagar o 

valor de R$18.916,22 (dezoito mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e 

dois centavos).acrescido de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde 

a data da rescisão(desde que já não esteja atualizado). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000041-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA ELETICIA RODRIGUES DA SILVA VITORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE AQUINO OAB - 604.224.401-91 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000041-62.2017.811.0004 Pólo Ativo HERICA ELETICIA 

RODRIGUES DA SILVA VITORIO Pólo Passivo: MUNICÍPIO DE GENERAL 

CARNEIRO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 
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Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA TRABALHISTA, onde a parte autora alega que foi contratado 

por contrato determinado de 30.11.2013 a 31.12.2016, no entanto alega 

não ter recebido sua rescisão e nem férias de todo período trabalhado, 

tendo recebido somente 13º salário. Aduz ainda que em 2014 foi instituído 

o piso salarial, não sendo pago pela Reclamada, assim, os direitos aqui 

pleiteados tangem férias, FGTS que nunca foram depositados e diferença 

do piso salarial. Pois bem, o reclamado tentar utilizar-se da alegação de 

nulidade contratual, a fim de que não seja aceito os pedidos feitos pela 

parte autora. Fato que o serviço prestado foi licito e útil pela reclamada, 

devendo haver a contraprestação, que se refere ao pagamento de todas 

verbas devidas. É evidente através dos documentos comprobatórios que 

a mesma prestou serviço na forma celetista pelo período alegado, fazendo 

jus aos direitos pleiteados, quais sejam, piso salarial, férias e FGTS. 

Quanto ao piso inexiste qualquer duvida quanto a legitimidade neste 

sentido: DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO DA CATEGORIA. Verificado o 

pagamento de salário inferior ao piso da categoria, faz jus a empregada ao 

pagamento de diferenças. (TRT-4 – RO: 00200042720165040013, Data de 

Julgamento: 06/06/2018, 6º Turma). Dessa forma, faz jus a parte autora: - 

férias + 1/3 no valor de R$5.490,74 - diferença do piso salarial no valor de 

R$ 9.993,05 - FGTS jamais recolhido do período trabalhado no valor de 

R$3.432,43 Totalizando assim, R$18.916,22. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para: a) CONDENAR o MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT a pagar o 

valor de R$18.916,22 (dezoito mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e 

dois centavos).acrescido de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde 

a data da rescisão(desde que já não esteja atualizado). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012124-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012124-25.2016.811.0004 Pólo Ativo: ANTONIO CARLOS 

DETONI Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Arquive-se. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8011351-43.2017.811.0004 Pólo Ativo: GUILHERME CAZELLI 

CONDE Pólo Passivo: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS 

S/A -e CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 
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38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora em resumo, que teve seu nome negativado 

indevidamente, pois contratou um pacote de viagem com a primeira 

reclamada, efetuando o pagamento da primeira parcela, no entanto 

resolveu cancelar, e ao solicitar informaram que deveriam pagar 

integralmente o pacote, para posteriormente ser devolvido o valor com a 

devida retenção de 10%. No entanto, o valor da primeira parcela paga já é 

superior aos 10% de modo que entende indevido a atitude da reclamada, 

sendo surpreendida com a presente negativação. A Reclamada CVC aduz 

em resumo que o valor da multa de cancelamento tange 10%, mais o 

percentual de 15%, referente a taxas de serviços, totalizando 25%, e 

considerando que o pacote do autor perfazia R$1.193,90, o valor a ser 

pago em razão do cancelamento totalizaria R$298,50. O Reclamado 

CREDIFIBRA apresentou sua contestação aduzindo que a origem da 

negativação é uma divida da CVC, requerendo a improcedência da inicial. 

Inicialmente entendo que não há que se falar em revelia, visto que as 

contagens de prazos é em dias uteis (CPC/2016), sendo tempestiva a 

contestação apresentada pelo reclamado CREDIFIBRA. Quanto ao mérito 

da demanda, verifico que a reclamada CVC não apresenta cópia do 

contrato realizado entre as partes, sendo que os prints anexados no bojo 

da contestação são insuficientes para comprovar a sua alegação quanto 

a necessidade de pagamento da multa de 15%(da taxa de serviço), visto 

que os 10% são incontroversos. Desse sentido, entendo que a multa de 

10% são suficientes para efeito de cancelamento, visto que tal valor seria 

como uma penalidade sofrida pela autora, sendo que a cobrança 

injustificada de 25% é totalmente arbitraria e indevida. Ainda, como a 

autora teria pago uma parcela, tal valor de já estaria quitado, não podendo 

o seu nome ter sido negativado. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta das 

reclamadas (solidariamente) causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo 

esse passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a Promovida. É a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a inércia do 

credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o 

pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro indevido, 

gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido 

pelo autor, sob forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - 

Relatora: Min. Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 
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o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, solidariamente, os 

Reclamados CVC BRASIL O PERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e 

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a pagar a 

quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante GUILHERME CAZELLI CONDE, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito 

oriundo da negativação em discussão no processo. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001307-84.2017.811.0004 Pólo ativo: CLESIO DE SOUZA 

MATOS Pólo passivo: F. M. GOMES – ME (ELETROMOVEIS VILA RICA S.A) 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, 

apresentando nota mercantil e documentos, porém pela simples analise 

percebesse que trata-se de fraude, visto que as assinaturas e foto da 

identidade é diversa da apresentada na inicial pelo autor. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a 

fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 
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pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado F. M. GOMES – ME. a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante CLESIO DE SOUZA MATOS valor com incidência de juros de 

1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001722-67.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA IRENE DA SILVA 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 
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parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 
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comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). À vista de tais fatos, 

não resta outra alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido formulado na petição inicial. Nos 

termos do enunciado 139 do FONAJE determino envio da informação ao 

Parquet, caso já não tenha sido informado em outro processo com a 

mesma transcrição fática ou semelhante. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001554-65.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIANA TELES SILVA 

APOLINARIO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 
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parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 
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comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). À vista de tais fatos, 

não resta outra alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido formulado na petição inicial. Nos 

termos do enunciado 139 do FONAJE determino envio da informação ao 

Parquet, caso já não tenha sido informado em outro processo com a 

mesma transcrição fática ou semelhante. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011718-72.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RIBEIRO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZIAMAR GONCALVES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011718-72.2014.811.0004 Pólo Ativo: TIAGO RIBEIRO LEITE 

Pólo Passivo: DEUZIAMAR GONCALVES DA CRUZ Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010656-26.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PIRES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA FULLIN DE CASTRO OAB - MT0020273A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON CASTRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010656-26.2016.811.0004 Pólo Ativo: GILBERTO PIRES 

MOREIRA Pólo Passivo: ADEMILTON CASTRO DOS SANTOS Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 
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reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010302-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE ALBINA GOMES (EXECUTADO)

REGIANE ALBINA GOMES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010302-98.2016.811.0004 Pólo Ativo: MADEF COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Pólo Passivo: REGIANE ALBINA 

GOMES - ME e outros (1) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012118-86.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLECIA BETHANIA LUZ REGO CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA OAB - MT14313/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO TEIXEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRUNA SILVA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

2- EVELYN MARIA CLAUDINO DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012118-86.2014.811.0004 Pólo Ativo: GLECIA BETHANIA LUZ 

REGO CABRAL Pólo Passivo: JOSE SEBASTIAO TEIXEIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 
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intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DOS PRAZERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

Inicialmente, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia 

processual que sustentam os pilares do sistema de Juizados Especiais 

Brasileiro, em conformidade ao que dispõe o art. 355 do CPC, e ainda não 

se revelando nenhuma das situações preliminares elencadas no art. 337 

do mesmo códex, conheço diretamente dos pedidos e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 3. Nesse diapasão, cuida-se de ação de rescisão 

contratual c/c indenização por danos morais e materiais com pedido 

liminar, ajuizada por Sebastião Pereira dos Prazeres, em face do Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, objetivando a condenação da ré ao 

pagamento de indenização decorrente de prejuízo material e 

extrapatrimonial, sob o argumento que tais danos foram ocasionados 

mediante fraude em operações de empréstimos bancários sem a devida 

autorização de desconto em sua conta de aposentadoria. 4. 

Debruçando-me sobre os autos, verifico que o feito não carece de 

instrução probatória, sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas 

suficientes nos autos, o que torna desnecessária a continuidade da 

marcha processual com a profusão de provas meramente protelatórias, 

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

artigo 355, I, c/c 370 do Diploma Processual Civil, não havendo qualquer 

possibilidade de falar em violação ao artigo 5, inciso LV da Constituição 

Federal, considerando o princípio da celeridade processual, da razoável 

duração do processo e por verificar a incidência da norma processual 

mencionada, passo a julgar antecipadamente a lide. 5. Primordialmente, 

constato que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao inconteste caso, uma vez que 

as partes amoldam-se impecavelmente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. 6. Outrossim, objetivando 

afastar qualquer questionamento acerca da aplicação das regras da 

legislação consumerista ao requerido, consigno que a pessoa jurídica 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ao ofertar crédito, integra o 

sistema financeiro nacional, de modo que está sujeita às normas da Lei nº 

8.078/90. Tendo em vista que a aplicação do CDC às relações de consumo 

entabuladas com instituições financeiras já é questão há muito 

sedimentada nos Tribunais superiores, sendo objeto da Súmula 297-STJ 

que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”, o que resta inquestionável, pois, a aplicação do CDC ao caso 

destes autos. 7. Destarte, no caso em tela, verifico a hipossuficiência do 

autor na relação jurídica consumerista, eis que, segundo as regras 

ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em provar suas 

alegações devido à falta de condições técnicas ou impossibilidade de 

trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na 

relação de consumo (instituição bancária) pode e deve produzir provas 

capazes de ilidir as alegações feitas pelo consumidor. Assim, milita em 

favor do requerente, ora consumidor, a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, VIII, do CDC, conforme entendimentos colacionados 

pelos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁROS. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] A Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor - CDC) é aplicável às instituições financeiras, portanto, 

aplica-se aos contratos objeto da revisão. Súmula nº 297 do STJ. (grifo 

nosso). [...] (TJ-RS - AC: 70061102281 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, 

Data de Julgamento: 24/09/2014, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/09/2014). DECISÃO: Acordam os 

Magistrados integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao 

recurso. EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PLEITO DE 

REFORMA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - FRAUDE DE TERCEIROS - FALTA DE DILIGÊNCIA DO BANCO NO 

MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC - TEORIA 

DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS 

NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ADEQUADO-VALORES FIXADOS CORRETAMENTE 

ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(grifos nossos). (TJ-PR - APL: 12299533 PR 1229953-3 (Acórdão), 

Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 09/04/2015, 8ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1562 12/05/2015). 8. Por tais 

razões, a celeuma do caso em apreço está em aferir a existência de 

relação contratual formalizada entre os litigantes via contratos de 

empréstimos consignados, nesse sentido, o art. 6º, V, 2ª parte, do CDC, 

recepcionou, no direito pátrio, a teoria da base objetiva do contrato, teoria 

essa fundamentada essencialmente no princípio da boa-fé objetiva, fixado 

nos arts. 4º, III e 51, IV, todos do CDC, o que animou o legislador 

consumerista, com isso, foi a busca de um equilíbrio financeiro da cláusula 

contratual, procurando evitar o enriquecimento do contratante mediante 

imposição de ônus excessivamente gravosos aos menos privilegiados 

economicamente. 9. Por conseguinte, o Código de Defesa do Consumidor 

em seu art. 6º, inciso VI, estabelece normas próprias nas relações de 

consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor com 

fundamento no risco, pronunciando expressamente o direito à reparação 

por dano moral, não havendo no Direito nacional qualquer controvérsia a 

respeito da possibilidade de seu ressarcimento, quer se trate de dano de 

índole contratual ou extracontratual. 10. Face ao exposto, estando imbuída 

de má fé, a responsabilidade do requerido não atende as exigências 

técnicas, sendo de bom alvitre grafar o disposto no art. 14, § 1º, do 

Código de Defesa do Consumidor, que propala: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - [...] (BRASIL, 1990) 11. Por esta ótica, 

a análise da responsabilidade civil por atos ilícitos praticados envolve a 

apuração de 4 (quatro) elementos: Uma conduta, um resultado danoso, um 

nexo de causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano dela 

resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do 

agente, a culpa. 12. A culpa é a representação abstrata, ideal, subjetiva. É 
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a determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se 

passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei 

quem estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente 

não esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre 

nas hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. 13. Neste prisma, merece 

destacar que o demandante é analfabeto, o que impossibilita a 

manifestação de sua vontade por intermédio da escrita, motivo pelo qual, 

pratica assinatura de forma hológrafa, isto é, a rogo, (geralmente ao redor 

da impressão digital). Por conseguinte, para que o aludido ato possa atingir 

sua plena eficácia no ordenamento jurídico, é imperiosa que a assinatura 

seja devidamente testemunhada por três outras pessoas idôneas e 

capazes, cujo ato conterá o nome das duas testemunhas simultaneamente 

com a pessoa que assinou a rogo, sendo estes, pressupostos 

cumulativos e não alternativos, que devem se fazer presentes no 

documento de transação. 14. Contudo, em minuciosa análise documental, 

constata-se que na rusga em apreço não restou configurada a confecção 

da mencionada assinatura, demonstrando total inobservância aos 

pressupostos exigidos pelo artigo 595 do Diploma Civil, in verbis: “No 

contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber 

ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito 

por duas testemunhas”, o que não ocorreu em tese, tendo em vista que os 

contratos anexados pelo requerido não tem validade jurídica, visto que 

nele consta apenas uma impressão digital. 15. Por esse ângulo, em que 

pese o autor ser analfabeto, continua sendo plenamente capaz para o 

exercício dos atos da vida civil, contudo, no que diz respeito à celebração 

de contratos é de suma importância a observação de determinadas 

formalidades, porquanto a simples aposição de impressão digital em 

documento particular não constitui prova de que tenha ele (analfabeto) 

aquiescido com os termos da avença. Nesse seguimento, torna-se notório 

que somente por meio de escritura pode o analfabeto contrair obrigações 

ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público para 

contrair obrigações através de instrumento particular, o que não ocorreu 

no caso dos autos. Assim, sobre o elucidativo tema, importante se faz 

colacionar os ensinamentos do mestre Humberto Theodoro Júnior: O 

analfabeto, como não sabe grafar o próprio nome, não pode se obrigar por 

instrumento particular, a não ser mediante representação por procurador. 

A chamada ‘assinatura a rogo’, isto é, assinatura de terceiro dada a 

pedido do analfabeto, não tem eficácia alguma, a não ser nos casos em 

que a lei excepcionalmente autoriza o mandato verbal (para negócios 

jurídicos em que não se exige forma escrita, o mandato pode ser verbal, 

conforme dispõe o art. 657, a contrario sensu). De igual forma, não vale 

como assinatura a aposição de impressão digital em escritura privada, nas 

circunstâncias em que a lei exige a assinatura autógrafa. Como o 

analfabeto (ou qualquer pessoa que esteja impossibilitada de assinar) 

somente poderá participar do instrumento particular mediante procurador, 

o mandato que a esse outorgar terá de ser lavrado por escritura pública, 

pois é esta a única forma de praticar declaração negocial válida sem a 

assinatura autógrafa da pessoa interessada. (Comentários ao novo 

Código Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, Tomo II, v. III, p. 479-480). 16. 

Outrossim, perante o posicionamento doutrinário é de bom alvitre 

transcrever os entendimentos jurisprudenciais que discutem a temática: 

Ação anulatória c/c indenização por danos morais. Analfabetismo. 

Situação suficientemente comprovada. Débito indevido. Dano moral 

configurado. Quantum indenizatório. Observância dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Sabe-se que o 

analfabeto é plenamente capaz para a vida civil, contudo para a prática de 

determinados atos, como é o caso da celebração de contratos, ele está 

sujeito a obedecer a certas formalidades, dentre elas que o contrato seja 

firmado por instrumento público. - Comprovado o dano sofrido, devida a 

indenização por danos morais, sendo que sua fixação se pauta pela 

aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (grifos 

nossos). (Apelação Cível 1.0145.08.497655-7/001, Rel. Des. Wanderley 

Paiva, 11ª Câmara Cível, julgamento em 04.05.2011, publicação da súmula 

em 13.05.2011). Direito do consumidor. Ação de indenização por danos 

morais e materiais. Empréstimo consignado. Desconto em benefício 

previdenciário. Contrato celebrado por analfabeto. Ausência da forma 

prescrita em lei. Contratação anulada. Descontos indevidos. Dano material. 

Dano moral. Critérios. Proporcionalidade e razoabilidade. Honorários de 

sucumbência. Percentual sobre o valor da condenação. a) Para que se 

garanta legitimidade da livre e consciente manifestação da vontade do 

contratante analfabeto, tenho que a mera assinatura a rogo e a aposição 

da digital do analfabeto no contrato de empréstimo consignado com 

descontos em benefício previdenciário não são suficientes para que o 

referido negócio jurídico tenha plena validade, pois a prática de 

determinados atos negociais pelo analfabeto demanda que o contrato seja 

formalizado por instrumento público ou, se por instrumento particular, 

através de procurador devidamente constituído por instrumento público, o 

que não ocorreu no caso dos autos. b) Por ausência da forma prescrita 

em lei, é nulo o contrato escrito celebrado com um analfabeto que não é 

formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado 

a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - 

inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, 

IV, do Código Civil. c) Cabe à instituição financeira devolver ao consumidor 

a totalidade da quantia indevidamente descontada em benefício 

previdenciário do INSS, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa ao art. 

182 do Código Civil, pelo qual ‘anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as 

partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível 

restituí-las, serão indenizadas com o equivalente’. d) Quanto ao dano 

moral, é evidente o abalo psicológico que passa o aposentado que é 

surpreendido com sucessivos descontos mensais que subtraem parte do 

seu parco benefício previdenciário, o que certamente lhe gerou privações 

de ordem material, tendo ainda que passar por uma via crucis para solver 

o problema. e) No que se refere ao quantum indenizatório, é assente na 

doutrina e na jurisprudência que a honra do cidadão deve ser 

compensada segundo parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 

(grifos nossos). (Apelação Cível 1.0720.09.055262- 4/001, Rel. Des. 

Sebastião Pereira de Souza, 16ª Câmara Cível, julgamento em 09.05.2012, 

publicação da súmula em 18.05.2012). CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO 

CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADO. ANALFABETO. 

INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. CONTRATO INVALIDO. 

DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14, DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM 

DOBRO. ART. 42, PAR. ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há na legislação vigente 

nenhuma exigência para que o analfabeto formalize contratos de 

empréstimos bancários via procurador constituído para tal fim ou que o 

respectivo negócio tenha de ser submetido a registro público. Já a 

assinatura a rogo, atestada por duas testemunhas devidamente 

identificadas, representa requisito essencial à validade de contratos de 

prestação de serviços que possuem como contratantes pessoas 

analfabetas, a teor do art. 595 do Código Civil. 2. Uma vez constatada a 

inexistência de assinatura a rogo no contrato de empréstimo consignado, 

impõe-se a declaração de nulidade/invalidade do negócio e a suspensão 

dos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor 

analfabeto. 3. Caracterizada a relação de consumo, a negligência (culpa) 

da instituição bancária, que efetua descontos em benefício previdenciário 

sem as cautelas necessárias na formalização de seus contratos, e a 

ausência de engano justificável por parte do fornecedor do serviço 

bancário, cumpre a este a restituição em dobro do quantum descontado 

indevidamente. 4. É de se presumir o abalo psíquico suportado pelo 

consumidor analfabeto que sofre descontos em seus proventos 

previdenciários em razão de empréstimo cujo contrato não observou as 

formalidades legais, dada a responsabilidade objetiva das instituições 

financeiras pela má prestação dos serviços (art. 14, do CDC), bem como o 

caráter alimentar de tais verbas (dano moral in re ipsa). 5. Apelação 

conhecida e provida para declarar a nulidade do contrato nº 

50-1750839/11 e para condenar a instituição financeira apelada à 

devolução em dobro dos descontos efetuados nos proventos do apelante, 

devidamente atualizados monetariamente; ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), valor este acrescido 

de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto 

efetuado na pensão do apelante); e ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do 

valor total da condenação. (grifos nossos). (TJ-PI - AC: 

00005244620128180051 PI 201500010020944, Relator: Des. Oton Mário 

José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 15/09/2015, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 24/09/2015,14/10/2015). 17. Isto 

posto, perante os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais 

supracitados, torna-se evidente que os contratos apresentados pela ré 

não tem qualquer validade, sendo mesmo nulo de pleno direito, nos termos 

do art. 166, inciso IV, c/c art. 104 do Código Civil, levando em 

consideração que no campo reservado à assinatura do requerente consta 

apenas a simples impressão digital, fato que por si só comprova seu 

analfabetismo, contudo, nem sequer, foi anexado o instrumento público 
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que comprovasse a validação do ato ou representação por procurador 

constituído pela forma pública. 18. Por conseguinte, inexistindo nos autos 

comprovação da existência de relação jurídica válida entre ambas as 

partes, restou configurada a ilicitude desse ato, bem como o dever de 

indenizar pelos danos morais e materiais decorrentes da negligência da 

instituição bancária ora requerida em pactuar o mencionado contrato sem 

a devida observância prevista no ordenamento jurídico. Nessa 

perspectiva, a inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 salienta 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”. 19. Isso 

demonstra que o juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

maior liberdade para buscar a solução mais justa ao caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na lei, devendo, portanto, o Magistrado ao 

decidir apreciando as provas subministradas pelo que ordinariamente 

acontece nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Desta feita, os pedidos devem ser acolhidos em razão das 

provas documentais anexadas na respectiva ação, uma vez que arrima 

satisfatoriamente juízo de procedência do pedido. 20. Ademais, 

sopesadas as peculiaridades do caso, o caráter inibitório da indenização e 

a capacidade econômica das partes, fica evidente o dano sofrido pelo 

requerente, haja vista a negligência da instituição bancária em elaborar os 

contratos com o requerente sem a devida observância dos pressupostos 

exigidos para sua plena eficácia, tornando-se insofismável a obrigação 

indenizatória a ser imposta à mesma, restando apenas fixar o montante 

indenizatório, considerando a falha da ré, o aborrecimento e o transtorno 

sofridos pelo requerente, além do caráter punitivo-compensatório da 

reparação. 21. Destarte, a verba indenizatória será arbitrada 

representando a justa e devida reparação pelo dano causado, consoante 

às circunstâncias fáticas peculiares, adequando-se aos limites da 

razoabilidade e proporcionalidade, já que não atua como meio de 

enriquecimento, mas, em última análise, como satisfação pessoal da 

pessoa ofendida. Deve-se observar, ainda, que a fixação da reparação 

moral não carece ter cunho meramente compensatório, mas acima de 

tudo, e principalmente, punitivo, como forma de coibir o desrespeito. 22. 

Sobre o tema, é elucidativo modelo de orientação do acórdão preferido 

pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando se trata 

de fixar indenização por danos morais: O dano moral não é estimável por 

critérios de dinheiro. Sua indenização é esteio para a oferta de conforto 

do ofendido, que não tem a honra paga, mas sim uma reparabilidade ao 

seu desalento. (LEX TJSP-142/104). 23. Deste modo, o valor arbitrado 

representa, pois, a justa e devida reparação pelo dano causado, 

consoante às circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, sempre 

observando a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, bem como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, sendo, portanto, no 

caso em análise plausível a fixação da indenização no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), visto que, o requerente é analfabeto e realiza 

assinatura a rogo, motivo pelo qual, restou infrutífera a prestação de 

serviço, no que tange a negligência empregada pelo requerido, uma vez, 

que não foram observados os requisitos essenciais para a validade e 

aplicabilidade do ato jurídico. 24. Quanto ao dano material, tenho que 

merece ser acolhido o pedido da parte autora, posto que juntou aos autos 

documentos comprobatórios que embasam a sua pretensão, conforme 

comprovantes de pagamento anexados na respectiva demanda. Assim 

sendo, a título de ressarcimento dos danos materiais provocado por culpa 

exclusiva da reclamada, faz jus o reclamante à indenização no importe de 

R$ 5.617,00 (cinco mil, seiscentos e dezessete reais), cujo valor deverá 

ser ressarcido em dobro, em razão da repetição indébito, uma vez que as 

parcelas do suposto empréstimo foram pagas indevidamente pelo 

requerente, que por sua vez, nem sequer tomou ciência sobre o teor 

destes pagamentos, pois eram descontados automaticamente de sua 

aposentadoria. 25. Por fim, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei n. 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

26. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES a presente actio, 

resolvendo o mérito da demanda em conformidade com o artigo 487, inciso 

I, do Diploma Processual Civil, e, por conseguinte, DECLARO a inexistência 

de negócio jurídico entre o requerente Sebastião Pereira dos Prazeres e a 

instituição financeira Banco Bradesco Financiamentos S/A referentemente 

aos contratos encartados na presente rusga, nos termos do art. 166, 

inciso IV, c/c art. 104 do Código Civil. CONDENANDO a parte requerida a 

pagar em favor do autor, a título de ressarcimento de dano material, a 

quantia de R$ 5.617,00 (cinco mil, seiscentos e dezessete reais), com 

correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) 

e juros de mora de 1% ao mês, bem como, a título de danos morais, o valor 

indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária 

pelo IPCA-E, a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do 

STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. E, por fim, 

CONDENO o Banco Bradesco Financiamentos S/A na repetição do que foi 

pago pelo autor, subtraindo-se os valores que foram creditados em sua 

conta em dobro, devendo ser acrescido de correção monetária pelo IPCA 

e juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Súmula 43 do STJ, e art.398 

do CC. 27. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. 28. Sentença publicada eletronicamente. 29. 

Publique-se. 30. Registre-se. 31. Intime-se. 32. Expeça-se o necessário. 

33. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 34. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AIRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 15 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011980-22.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2- No 

caso vertente nota-se que a parte autora é ilegítima para figurar no polo 

ativo da rusga, vez que as contas de energia estão em nome de pessoa 

alienígena ao processo em voga. Compete mencionar, que a obrigação 
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decorrente de fornecimento de energia elétrica é propter personam, ou 

seja, de caráter pessoal sendo que se vinculam às partes que pactuaram 

o contrato de prestação de serviços. Deste modo, no caso em tela, resta 

patente a ilegitimidade ativa, notadamente porque o autor não era ao tempo 

da pretensa conduta ilícita perpetrada pela requerida o titular da unidade 

consumidora. Nesse sentido, colacionamos as jurisprudências do 

Tribunais de Justiça e Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO DE 

NATUREZA PESSOAL - ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO DO 

IMÓVEL - FATURAS EM NOME DO PROPRIETÁRIO - RESPONSABILIDADE 

PELO PAGAMENTO DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O 

SERVIÇO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O APELANTE 

(LOCATÁRIO) E A CONCESSIONÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo 

entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a dívida relativa 

ao fornecimento de energia elétrica é obrigação de natureza pessoal 

(depende de contrato entre a concessionária e usuário), de modo que o 

locatário do imóvel, no caso o autor, não possui legitimidade ativa para ver 

declarado inexistente um débito do consumidor que, anteriormente utilizou 

o serviço, ainda mais quando comprovado que a fatura de energia não se 

encontra em seu nome (autor), mas sim do proprietário do bem. (APL 

00387219120128120001 MS 0038721-91.2012.8.12.0001, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Julgado em 01/04/2014). PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO 

PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO QUE NÃO 

SOLICITOU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM SEU NOME. 1. A 

responsabilidade do locatário ao pagamento da "conta de luz" (art. 23, VIII, 

da Lei 8.245/91) não o legitima a discutir perante a concessionária a 

fruição de contrato de fornecimento de energia aderido em nome do 

proprietário, porquanto tal preceito não vincula terceiros alheios à avença. 

Inteligência dos arts. 14, inciso I, da Lei 9.427/96, combinado com os arts. 

2º, III, e 113, II, da Resolução 456/2000 da Aneel, bem como do art. 6º do 

CPC. 2. No caso concreto, a recorrente deixou, oportunamente, de 

cientificar a concessionária de energia elétrica do contrato de locação, 

bem como de solicitar o fornecimento do serviço em seu nome, motivo pelo 

qual não tem ela legitimidade ativa para discutir a fruição de contrato de 

fornecimento do qual não é titular de direito. 3. Recurso especial não 

provido. (REsp 1074412 RS 2008/0156591-3, Relator: Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 11/05/2010). 3- Isto posto, com 

fulcro na inteligência extraída do art. 485, VI, do CPC, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa. Por 

consequência, os demais pedidos restam prejudicados. 4- Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995). 5- Publique-se. Registre-se. Intime-se. 6- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES PIRES BIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 15 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 15 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000164-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEANGELA APARECIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 
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de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 15 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012816-34.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BENTO JUNIOR OAB - MT0010863A (ADVOGADO)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas. Após, intimado o exeqüente para apresentar bens a serem 

penhorados, o mesmo manteve-se inerte, eis porque, mediante a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, vislumbra-se na presente 

demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de 

procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 

que dispõe: “Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” 3- Assim sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da 

rusga, julgo com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da 

Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 4- 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 5- Expeça-se certidão de 

dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o 

requerente possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em 

nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito 

em Juízo. 6- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias 

e o arquivamento dos autos. 7- Publique-se, registre-se, intime-se. 8- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011556-48.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA MAZZALI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ANGELA MAGGIONI FRANCA OAB - MT16197/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

TERRA NETWORKS BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATASHA MAIA TEIXEIRA OAB - MT0007933A (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA OAB - MT0007814A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE PEDRO SOUZA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO CHAGAS ARANTES 22864500809 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010696-52.2009.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROCHA DE LANA BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BENTO JUNIOR OAB - MT0010863A (ADVOGADO)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DA SERRA MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS DOURADO DE ARAUJO OAB - MT0012653A 

(ADVOGADO)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas. Após, intimada a exeqüente para apresentar bens a serem 

penhorados, a mesma quedou-se inerte, eis porque, mediante a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, vislumbra-se na presente 

demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de 

procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 

que dispõe: “Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” 4- Assim sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da 

rusga, julgo com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da 

Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 6- 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se certidão de 

dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o 

requerente possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em 

nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito 

em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias 

e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, registre-se, intime-se. 10- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011999-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, FERNANDO DA FONSÊCA 

MELO Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL
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Processo Número: 1002880-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO ARI DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

SIRLEI SOARES PEREIRA DO SANTOS (REQUERENTE)

HELENA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

JONAS GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

MARIO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

AMELIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

SELMO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

ADEMIR JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002880-20.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ANTONIO ARI DOS SANTOS, 

MARIA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA, SELMO GOMES PEREIRA, SIRLEI 

SOARES PEREIRA DO SANTOS, ADEMIR JOSE DOS SANTOS, MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA, ADRIANO JOSE DOS SANTOS, AMELIA DE 

FATIMA DOS SANTOS PEREIRA, HELENA APARECIDA DOS SANTOS, 

MARIO LUIZ DOS SANTOS, JONAS GOMES PEREIRA REQUERIDO: MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA Vistos etc. Compulsando detidamente 

aos autos, verifica-se que não foram apresentados os documentos 

pessoais dos Requerentes Maria Aparecida de Oliveira, Adriano José dos 

Santos, Amélia de Fátima dos Santos Pereira, Jonas Gomes Pereira e 

Mario Luiz dos Santos. Dessa maneira, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos os 

documentos supramencionados, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002080-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. R. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. T. C. R. (RÉU)

E. D. C. R. (RÉU)

J. L. C. R. (RÉU)

R. D. C. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002080-89.2018.8.11.0006 AUTOR: JOAQUIM SANTANA RIBEIRO 

RONDON RÉU: ROZILENE DE CAMPOS CEBALHO, KEMILLY TAYNARA 

CAMPOS RONDON, JOCILENE LAIS CAMPOS RONDON, EMILLY DORACY 

CAMPOS RONDON Vistos etc. Admito a emenda à inicial. Processe-se em 

segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo 

de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se o Requerido para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Deverão constar do mandado de citação as disposições 

insertas no art. 695 e parágrafos do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as 

providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do 

réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o 

disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo”. Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002498-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. D. O. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002498-27.2018.8.11.0006 REQUERENTE: GUILHERME GRASSANI SILVA 

REQUERIDO: VALDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA GRASSANI Vistos etc. 

Admito a emenda à inicial. Processe-se em segredo de justiça. Trata-se de 

ação de divórcio consensual proposta por Guilherme Grassani Silva e 

Valdiane Pereira de Oliveira Grassani, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. Tendo em vista que o presente feito trata de 

interesse de incapaz, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Em seguida, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001943-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MONTECCHI VITORIO (REQUERENTE)

AIR MONTECHI VITORIO (REQUERENTE)

ISABELLA MONTECCHI DE MELO VITORIO CASCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO VICTORIO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001943-44.2017.8.11.0006 REQUERENTE: AIR MONTECHI VITORIO, 

LUCIANA MONTECCHI VITORIO, ISABELLA MONTECCHI DE MELO VITORIO 

CASCAO INVENTARIADO: ANTONIO CARLOS DE MELO VICTORIO Vistos 

etc. Primeiramente, quanto ao pedido de ID 14017966, tendo em vista a 

notícia de que o alvará expedido nos autos expirou sem que fosse 

possível dar efetiva movimentação na conta corrente do ‘de cujus’, defiro 

o pleito e determino seja expedido novo alvará judicial nos termos já 

deferido no ID n. 9506973. Em relação ao pedido do ID 13709727, de 

venda de novilhas e vacas, intime-se a inventariante para especificar a 

quantidade que deseja vender, no prazo de 10 (dez) dias. Após, à 

conclusão para deliberação. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 8989 Nr: 870-55.1997.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAG, CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA LIMA E CASTRO - 

OAB:1555.459, CARLOS ALT JUNIOR - OAB:5.005, GIOVANI ALMEIDA 
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GONÇALVES - OAB:9174 B, MARCO ANTONIO CORBELINO - OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo os advogados BARBARA LIMA E CASTRO e MARCO 

ANTONIO CORBELINO do desarquivamento do processo, devendo se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo 

ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139376 Nr: 8976-15.2011.811.0006

 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: ADIRCE FELIX DA SILVA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEDSON GLAUCO 

MONTEIRO CATELAN, para devolução dos autos nº 

8976-15.2011.811.0006, Protocolo 139376, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 65339 Nr: 2836-04.2007.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDEDA, MIEDA, NE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JODACY GASPAR DANTAS - 

OAB:10993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19.952/O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228

 Haja vista a informação de fls. 379, nos termos do Provimento n. 56/2007 

e da legislação em vigor, impulsiono os autos levando à expedição de 

documentos para que seja oficiado a Segunda Vara da Civel da Comarca 

de Tangará da Serra-MT , solicitando informação referente a Carta 

Precatória distribuida naquela comarca sob nº 279708.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 98821 Nr: 3906-51.2010.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCMDS, MBDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 para que 

manifeste sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça a seguir transcrita: 

"...Certifico, e dou fé, em cumprimento ao respeitavel mandado retro, 

diligencie até o endereço indicado no mandado, porém, NÃO FOI 

POSSIVEL proceder a prisão civil do executado, visto que não reside no 

local. "...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 90016 Nr: 5282-09.2009.811.0006

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT, WALTAIR PERES MARTINS - OAB:10.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos para que seja 

encaminhada Carta Precatória como solicitado as fls. 224.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002528-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS VERNUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA SILVA VERNUCCI (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002528-62.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MATEUS VERNUCCI 

INTERESSADO: MARIA DE FATIMA SILVA VERNUCCI Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Mateus Vernucci 

no intento de obter autorização judicial para auferir levantamento de 

eventuais valores existentes deixada pela “de cujus” Maria de Fátima Silva 

Vernucci. Indefiro, por ora, o pedido de tutela de evidência, uma vez que 

não restou demonstrado a prova incontestável do direito perquirido, ante a 

ausência de informações atuais acerca de eventuais saldos em contas de 

titularidade do falecida. Dessa maneira, tendo em vista que a parte autora 

não possui informações acerca do valor exato deixado pelo “de cujus”, 

expeça-se ofício à SAD/MT, para que informe a este Juízo, no prazo de 10 

(dez) dias, o quantum existente e atualizado a disposição do herdeiro da 

falecida Maria de Fátima Vernucci. Com a informação, à conclusão. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001063-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DOS SANTOS TAVARES (EXECUTADO)

 

DECISÃO 1 – Diante da ausência de localização da parte executada, o 

exequente pugnou pela realização de arresto online de valores, pelo 

sistema Bacenjud, antes mesmo da citação (id. 10755032). No ponto, em 

que pese entendimento anterior deste Juízo, a fim de adequar a corrente 

jurisprudencial predominante, promove a sua alteração, no sentido de 

deferir o pleito formulado pela parte exequente. Nesse contexto, 

consoante jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, 

havendo dificuldade na localização do devedor para fins de citação, 

mostra-se cabível o pedido de arresto on line, com espeque nos artigos 

830 e 854 do CPC: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 

ATIVOS FINANCEIROS, MEDIANTE ARRESTO EXECUTIVO, VIA SISTEMA 

BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A 

LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. (...) II. Na forma da 

jurisprudência firmada pelo STJ, admite-se o arresto de dinheiro, via 

Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os 

requisitos legais previstos no art. 653 (existência de bens e não 

localização do devedor) ou no art. 813 (demonstração de perigo de lesão 

grave ou de difícil reparação), ambos do CPC/73. Em relação ao arresto 

executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata 

o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de futura 

penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado 

não ser encontrado para citação. Assim, desde que frustrada a tentativa 

de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus 

bens. Precedentes do STJ (REsp 1.044.823/PR, Rel. Ministro FRANCISCO 
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FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2008; REsp 1.240.270/RS, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 

15/04/2011; REsp 1.407.723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 29/11/2013; REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO 

CARLOS FERREIRA, DJe de 15/08/2013; REsp 1.338.032/SP, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2013). (...) (AgRg no 

AREsp 555.536/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 02/06/2016)” Ademais, oportuno 

registrar a doutrina de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paulo Sarno 

Braga e Rafael Oliveira sobre o tema: “(...) Embora o dispositivo fale em 

‘arresto, a providência de que cuida não é idêntica ao arresto cautelar de 

que falam os arts. 813 e 814 do CPC. Com efeito, para que o oficial de 

justiça possa ‘arrestar’ os bens do executado, na forma do art. 653 do 

CPC, não se exige a caracterização da situação de perigo de insolvência. 

É suficiente, para tanto, que: (i) o devedor não seja encontrado, pouco 

importando se não foi localizado por esquivar-se intencionalmente à 

citação ou por força tão-somente das circunstâncias; e (ii) o oficial de 

justiça constate a existência de bens penhoráveis. (...) O instituto previsto 

no art. 653 do CPC cuida, em verdade, de uma espécie de pré-penhora, e 

assim ele é comumente conhecido na dogmática processual. Recebe essa 

designação porque o que ele viabiliza, a rigor, é a antecipação dos efeitos 

de uma futura penhora. Dentre eles, tem-se a atribuição, ao exequente, do 

direito de preferência na participação do produto da expropriação do bem 

constrito (art. 612, CPC). Correta a lição de Araken de Assis, para quem 

‘em realidade, o art. 653 prevê a consumação de ato de natureza 

executiva, caracterizado pela inversão da ordem natural subsumida no art. 

652, porque coloca antes da citação do devedor a apreensão de seus 

bens’” (pp. 508/509, in Curso de Direito Processual Civil – Execução, v. 05, 

Editora Juspodivm, 2009). Ainda nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DOS 

DEVEDORES. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. PRÉ-PENHORA NA 

MODALIDADE ON LINE. POSSIBILIDADE. O arresto executivo, também 

designado arresto prévio ou pré-penhora visa assegurar a efetivação de 

futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o 

executado não ser encontrado para citação. Desde que frustrada a 

tentativa de localização do executado, mostra-se admissível o arresto 

executivo de seus bens. Inteligência dos artigos 830 e 854 do CPC/2015. 

Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Modificação da decisão 

agravada que se impõe. DERM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70076152040, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 28/02/2018)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXECUTADA 

NÃO LOCALIZADA – TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO DA 

EMPRESA NO ENDEREÇO DECLINADO NO TÍTULO DE CRÉDITO 

EXECUTADO – ARRESTO “ON LINE” – POSSIBILIDADE – EXEGESSE DO 

ARTIGO 653, DO CPC – RECURSO PROVIDO. É possível a utilização do 

arresto na modalidade “on line” quando não encontrado os executados 

para citação. “... é admissível a medida Agravo de Instrumento 

20140020135745AGI cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos 

próprios autos da execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela 

Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime 

de que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil, em que ficou 

restabelecida a decisão do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, 

determinara, com base no poder geral de cautela, o "arresto prévio" 

(mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos valores 

existentes em contas bancárias da empresa executada e dos 

co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010). 5. Recurso especial 

parcialmente provido."(STJ – 2ª Turma - REsp 1240270/RS - Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques - DJe 15/04/2011).” (AI 10651/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015)” (AI 95937/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)” Posto isso, este Juízo DEFERE 

o pedido de arresto pelo sistema "BACENJUD" até o valor da execução (id. 

10755035), devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Caso exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

PROMOVA-SE a vinculação do valor arrestado aos vertentes autos. 3 – 

Sem prejuízo da determinação anterior, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, apresentar o endereço atualizado da parte 

executada, sob pena de arquivamento. 4 – Após, CONCLUSOS para 

demais deliberações. 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000524-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARLENE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE INTIMAÇÃO Carta nº 462 /2017 Cáceres-MT, 23 de 

julho de 2018 Senhor(a) ENIR MARLENE ALVES Rua Treze de Maio, 47, 

Cen t ro ,  Cáceres -MT Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1000524-23.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 66.846,39; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ENIR MARLENE ALVES Parte Ré: RÉU: FRANCISCO 

ALVES DA COSTA - ME A presente carta, referente ao feito acima 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de PARTE AUTORA, para comparecer no dia 13 de setembro de 

2018 a partir das 13:00 horas, ordem de chegada, no Centro Médico CPA, 

Rua Pelotas, Qd 05 Lote 07 - CPA I (fundos do terminal rodoviário), 

CEP:78055-100, fone: (65) 3641-7100/9635-6009/98117-0025, para 

realizar o exame pericial. Deverá o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares (radiografias) que porventura 

possam ser uteis a confecção do laudo pericial. Atenciosamente, ANELISE 

DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico (a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001031-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA HURTADO FERREIRA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4.º intimo a parte demandada 

por seu advogado legalmente constituído para, para o adimplemento dos 

honorários periciais de id: 14308773, que deverão ser depositados em 

juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de 

preclusão. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000524-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARLENE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

 

Ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT: Em relação a 

intimação, sob determinação judicial, de minha nomeação como perito para 

realização de laudo pericial no processo de código: processo: 

1000524-23.2016.8.11.0006 Analisando os autos, venho solicitar, 

portanto, o comparecimento do periciado para realizar o exame pericial na 

seguinte data: 13.09.2018 a partir das 13:00hs ordem de chegada, no 

seguinte endereço; Local: Centro Médico CPA Rua Pelotas, Quadra 05 

Lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário) CEP 78.055-100 fone: (65) 

3641-7100 / 9635- 6009 / 981170025 Deverá o periciado levar todos os 
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documentos, atestados e exames complementares(RADIOGRAFIAS) que 

porventura possam ser uteis a confecção do laudo pericial. Att,

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000047-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LOURENCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que o 

Recurso de Apelação de Id: 12698946 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Requerido, ora denominado Apelante efetuou o devido preparo, conforme 

guia de id: 12698936. Assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Requerente, ora denominado 

Apelado, através de seu advogado legalmente constituído, para que, 

querendo, responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC). 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003336-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLACIANE FRANCISCA DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de julho 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003388-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

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:

ODEMILSON SANTANA BACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de julho 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003446-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ELBER JULIANO SEONACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de julho 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003416-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO LIBORIO BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 23 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003447-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON SERAFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZAIRA SERAFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 23 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003472-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LISBOA JALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 23 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 133515 Nr: 2398-36.2011.811.0006

 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: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE AGUIAR CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, verifica-se que a parte autora deixou de promover as 

diligências que lhe competiam, não obstante as intimações para tanto, de 

modo que o processo deve ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No ponto, vale ressaltar que os autos estão em trâmite desde março de 

2011 e até o presente momento, mesmo com as buscas realizadas por 

este juízo (fl. 40 e fls. 71/72), a parte ré não foi citada e a parte autora, 

mesmo intimada, não demonstrou ter realizado diligências nesse sentido.

Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de fl. 92 e JULGA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 28 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 144557 Nr: 2514-08.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICÉIA DE JESUS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PERES RODRIGUES, ANGELUCI 

MARIA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. A embargante permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que a autora não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183810 Nr: 4534-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLC, ESDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Nos termos do art. 152, IV do CPC, INTIMO a parte Requerente por meio de 

seu advogado, para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169689 Nr: 6154-48.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON ALBERTONI ME, DEMILSON 

ALBERTONI, LUIZA MARIA PESSOA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O, Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/O

 1 - Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.2 - Por oportuno, INTIME-SE a parte 

autora para apresentar a planilha de cálculos atualizada, uma vez que a 

petição juntada à fl. 171 não está acompanhada de anexo.3 - INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 28 de junho de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003996-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIRA DA CONCEICAO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS TRABALHOS AGRÁRIOS - MTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003996-95.2017.8.11.0006. 

DEPRECANTE: MARIA LIRA DA CONCEICAO DEPRECADO: MOVIMENTO 

DOS TRABALHOS AGRÁRIOS - MTA 1 – Por meio da petição de id. 

14234781, a parte autora informa que, para cumprimento da determinação 

de reintegração de posse, também será necessária a presença de outros 

órgãos, como INCRA, Ministério Público, Ouvidoria Agrária Regional do 

Incra, Comissão de Direitos Humanos, Prefeitura Municipal, Câmara 

Municipal, OAB, dentre outros. Ainda, requer a expedição de ofício à 

Prefeitura de Cáceres, para que a mesma defina o local para 

remanejamento dos posseiros após a realização de reintegração, tal qual 

seja solicitada a presença dos órgãos mencionados. No ponto, no mesmo 

sentido do que já fora decidido quanto ao pleito formulado pelo Batalhão da 

Polícia Militar (id. 14138113), compete ao Comitê de Acompanhamento de 

Conflitos Fundiários de Mato Grosso, providenciar a presença de tais 

equipes, ordenar e conduzir o cumprimento de decisões judiciais de 

reintegração de posse, como se colhe do artigo 2º do Decreto 1.049/03: 

“Art. 2° Compete ao Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos 

Fundiários de Mato Grosso, ordenar e aglutinar as várias instituições na 

condução e disciplinamento do cumprimento de decisões judiciais de 

mandados de reintegração de posse em áreas rurais e urbanas e dar 

apoio as instituições responsáveis pela resolutividade dos conflitos 

fundiários. (destaquei)” Dessa forma, uma vez que não há qualquer 

comprovação no processo de que já foram solicitadas tais providências 

ao aludido comitê, tais pleitos, bem como todos aqueles relacionados à 

ordenação, apoio, condução e disciplinamento do cumprimento da ordem 

de reintegração de posse, que ainda se possa aportar aos autos, devem a 

ele ser dirigidos, por ser o órgão competente para atender à solicitação, 

razão pela qual INDEFEREM-SE os pedidos formulados no id. 14138113. 

Todavia, para evitar mais entraves ao cumprimento da decisão e visando a 

celeridade do feito, COMUNIQUE-SE por ofício o aludido comitê para que 

adote as providências pertinentes a seu âmbito de competência. 2 – 

OFICIE-SE ao Juízo deprecante comunicando acerca das providências até 

então adotadas para ciência. 3 - INTIMEM-SE. 4 – PROMOVA-SE a 

habilitação do advogado subscritor da aludida petição no sistema PJE, 

como requerido. 4– CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002613-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEFERINO DE JESUS MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

MANDADO DE PENHORA AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 105,00 reais, visando o cumprimento da missiva 

remetida a este Juízo. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 23 de julho de 2018. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000530-59.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: JOSE PEDRO DIAS EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA 

SA Cuida-se de embargos à execução. O Embargante apresenta inúmeros 

questionamentos sustentando abusividade do Embargado, tais: ausência 

de contratação específica sobre a taxa de juros, cobrança abusiva dos 

encargos moratórios, etc ... Pleiteou na exordial tutela de urgência, 

consistente: 1) SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CONTRATO até que seja 

apurado, via pericia técnica, o valor controverso e incontroverso a ser 

pago pelo Embargante; (...)_ 2 ) Que a EMBARGADA EXIBA COM A 

IMPUGNAÇÃO TODOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE RESULTEM DOS 

EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS COM O EMBARGANTE, SOB PENA DE 

INCORRER NO ÔNUS PREVISTO NO ART. 400 DO CPC; (...) Outrossim, em 

face da discussão judicial do débito e da ausência de inadimplência, que o 

nome do Embargante seja EXCLUÍDO DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÕES, 

sobretudo da SERASA e do SPC, até ulterior deliberação deste juízo, 

expedindo-se, para tanto, os devidos ofícios. Em caso de eventual 

desobediência dessa (...). Foi determinada a citação do Embargado, sendo 

apresentada a defesa. Posteriormente foi oportunizado às partes 

manifestação sobre as provas que pretendem produzir. O Embargante 

protestou pela produção de prova documental, pericial, testemunhal e 

depoimento pessoal. Já o Embargado manifestou pelo julgamento 

antecipado da lide. É o sucinto relato. Como dito, a parte pleiteia a 

concessão de tutela de urgência. Especificamente em relação a ação 

objeto desta lide e em atenção ao princípio da especialidade, existe regra 

própria para a concessão de efeito suspensivo: Art. 919. Os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento 

do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando 

verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. Analisando os autos de execução, observo que a parte 

Embargante/Devedora não ofereceu qualquer bem como garantia/penhora, 

inclusive esta pendente pedido de penhora de remuneração por conta da 

não indicação de bens e negativa do bloqueio em dinheiro via Bacenjud. 

Por conta da ausência de indicação de bens e a da penhora formalizada 

nos autos de execução, o pedido de tutela resta indeferido. Controvertem 

às partes sobre a efetiva definição ou não das taxas de juros quando da 

contratação, a existência ou não de abusividade dos encargos contratuais 

e de mora. Pela discussão travada, resta pertinente a produção das 

provas pleiteadas pelo Embargante. Assim, defiro a produção de prova 

documental, testemunhal, depoimento pessoal do Embargado e pericial. 

Para a produção da prova pericial nomeio como Perito do Juízo o Contador 

BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA - CFC nº 19401/0-2, com endereço na 
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Rua Joaquim Murtinho nº 610, Cuiabá - MT, e-mail peritobento@gmail.com, 

telefone 65-3624-0494 e 65-9956-1344. Intime-se para que ciente de seu 

encargo, apresente proposta de honorários; currículo; e dados 

profissionais (art. 465, §2°), no prazo de 10 dias.. Concomitante, deverão 

as partes indicar, caso queiram, assistente técnico bem como os quesitos 

à serem respondidos pelo perito, sendo este o momento para também 

arguir o impedimento ou suspeição do expert (art. 465, §1°), no prazo de 

quinze dias. Apresentada a proposta, intime-se o Embargante para que 

efetue o depósito ou impugne o a proposta (art. 465, §3°), no prazo de 05 

dias. Após efetuado o depósito dos honorários, deverá o(a) perito(a) ser 

intimado(a) para realização da perícia, sendo fixado prazo de 45 (quarenta 

e cinco) dias para a apresentação do laudo. Dentro deste período, caso 

tenha havido indicação de assistente técnico, também deverão estes 

apresentar seus respectivos pareceres. (Arts. 474, §2° 474, 477). 

Protocolado o laudo pericial em Juízo, e eventuais pareceres de possíveis 

assistentes técnicos indicados, terão as partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para se manifestar. Após a juntada do laudo, retorne 

concluso para designação da audiência de instrução. Quando da 

designação da data, proceda a intimação pessoal do Embargado para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, pena de confissão. Para 

inquirição das testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado, no prazo de 

15 dias, a contar da publicação deste, ficando à cargo da parte que 

arrolou proceder com a intimação das testemunhas, nos termos do art. 

455 e ss. do CPC. Defiro a produção de prova documental, consistente em 

determinar que o Embargado apresente extrato completo da movimentação 

da conta corrente deste a data da contratação da cédula de crédito 

bancária objeto da lide até a data do ajuizamento da ação de execução, no 

prazo de 10 dias. Intimem-se. Caceres, 19 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000530-59.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: JOSE PEDRO DIAS EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA 

SA Cuida-se de embargos à execução. O Embargante apresenta inúmeros 

questionamentos sustentando abusividade do Embargado, tais: ausência 

de contratação específica sobre a taxa de juros, cobrança abusiva dos 

encargos moratórios, etc ... Pleiteou na exordial tutela de urgência, 

consistente: 1) SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CONTRATO até que seja 

apurado, via pericia técnica, o valor controverso e incontroverso a ser 

pago pelo Embargante; (...)_ 2 ) Que a EMBARGADA EXIBA COM A 

IMPUGNAÇÃO TODOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE RESULTEM DOS 

EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS COM O EMBARGANTE, SOB PENA DE 

INCORRER NO ÔNUS PREVISTO NO ART. 400 DO CPC; (...) Outrossim, em 

face da discussão judicial do débito e da ausência de inadimplência, que o 

nome do Embargante seja EXCLUÍDO DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÕES, 

sobretudo da SERASA e do SPC, até ulterior deliberação deste juízo, 

expedindo-se, para tanto, os devidos ofícios. Em caso de eventual 

desobediência dessa (...). Foi determinada a citação do Embargado, sendo 

apresentada a defesa. Posteriormente foi oportunizado às partes 

manifestação sobre as provas que pretendem produzir. O Embargante 

protestou pela produção de prova documental, pericial, testemunhal e 

depoimento pessoal. Já o Embargado manifestou pelo julgamento 

antecipado da lide. É o sucinto relato. Como dito, a parte pleiteia a 

concessão de tutela de urgência. Especificamente em relação a ação 

objeto desta lide e em atenção ao princípio da especialidade, existe regra 

própria para a concessão de efeito suspensivo: Art. 919. Os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento 

do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando 

verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. Analisando os autos de execução, observo que a parte 

Embargante/Devedora não ofereceu qualquer bem como garantia/penhora, 

inclusive esta pendente pedido de penhora de remuneração por conta da 

não indicação de bens e negativa do bloqueio em dinheiro via Bacenjud. 

Por conta da ausência de indicação de bens e a da penhora formalizada 

nos autos de execução, o pedido de tutela resta indeferido. Controvertem 

às partes sobre a efetiva definição ou não das taxas de juros quando da 

contratação, a existência ou não de abusividade dos encargos contratuais 

e de mora. Pela discussão travada, resta pertinente a produção das 

provas pleiteadas pelo Embargante. Assim, defiro a produção de prova 

documental, testemunhal, depoimento pessoal do Embargado e pericial. 

Para a produção da prova pericial nomeio como Perito do Juízo o Contador 

BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA - CFC nº 19401/0-2, com endereço na 

Rua Joaquim Murtinho nº 610, Cuiabá - MT, e-mail peritobento@gmail.com, 

telefone 65-3624-0494 e 65-9956-1344. Intime-se para que ciente de seu 

encargo, apresente proposta de honorários; currículo; e dados 

profissionais (art. 465, §2°), no prazo de 10 dias.. Concomitante, deverão 

as partes indicar, caso queiram, assistente técnico bem como os quesitos 

à serem respondidos pelo perito, sendo este o momento para também 

arguir o impedimento ou suspeição do expert (art. 465, §1°), no prazo de 

quinze dias. Apresentada a proposta, intime-se o Embargante para que 

efetue o depósito ou impugne o a proposta (art. 465, §3°), no prazo de 05 

dias. Após efetuado o depósito dos honorários, deverá o(a) perito(a) ser 

intimado(a) para realização da perícia, sendo fixado prazo de 45 (quarenta 

e cinco) dias para a apresentação do laudo. Dentro deste período, caso 

tenha havido indicação de assistente técnico, também deverão estes 

apresentar seus respectivos pareceres. (Arts. 474, §2° 474, 477). 

Protocolado o laudo pericial em Juízo, e eventuais pareceres de possíveis 

assistentes técnicos indicados, terão as partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para se manifestar. Após a juntada do laudo, retorne 

concluso para designação da audiência de instrução. Quando da 

designação da data, proceda a intimação pessoal do Embargado para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, pena de confissão. Para 

inquirição das testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado, no prazo de 

15 dias, a contar da publicação deste, ficando à cargo da parte que 

arrolou proceder com a intimação das testemunhas, nos termos do art. 

455 e ss. do CPC. Defiro a produção de prova documental, consistente em 

determinar que o Embargado apresente extrato completo da movimentação 

da conta corrente deste a data da contratação da cédula de crédito 

bancária objeto da lide até a data do ajuizamento da ação de execução, no 

prazo de 10 dias. Intimem-se. Caceres, 19 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000164-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRINICE DE CAMPOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO UNICO OFICIO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000164-20.2018.8.11.0006. AUTOR: 

MARIA IRINICE DE CAMPOS RÉU: CARTORIO DO UNICO OFICIO Antes de 

analisar o pedido de id. Num. 13446718 - Pág. 1, esclareça a Defensoria 

Pública se a família, no caso, a Autora, tem conhecimento sobre o 

sepultamento e sabe prestar maiores esclarecimentos para possibilitar 

este juízo fazer diligência mais específica a quem e o local para requisitar 

informações. Solicito ainda colaboração da parte em indicar endereço e 

respectivo setor competente que tem atribuição de prestar às informações 

solicitadas no município do local do óbito. Fixo prazo de 15 dias. Caceres, 

23 de julho de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002492-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA SENNA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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CÁCERES DESPACHO Processo: 1002492-20.2018.8.11.0006. AUTOR: 

MARIA LETICIA SENNA MONTEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de 

posterior análise das condições da ação e pressupostos processuais, e 

ainda considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres 

que instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 23 de julho de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002434-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ALVES SANTANA DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE VENTURA DIAS FONSECA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA DA PENHA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MATEUS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

KEILA REGINA LEITE DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado/Representante Legal, para que compareça com seu cliente e 

testemunhas a Audiência de Instrução designada para o dia 6 de 

novembro de 2018 às 15h00min, que será realizada no Fórum da Comarca 

de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. Ressalta-se que 

deverá o causídico estar presente no referido ato designado, 

acompanhando as testemunhas e cliente, cabendo ao patrono constituído 

a incumbência de intimar as testemunhas indicadas (art. 455, do CPC). 

Cáceres/MT, 23 de julho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001397-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE REIS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO KITAISKI (RÉU)

JOSE MILTON DA SILVA (RÉU)

GENIVALDO DE BRITO (RÉU)

CLODOALDO JOSÉ VALENCIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001397-23.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MARIA JOSE REIS LIMA RÉU: CLODOALDO JOSÉ VALENCIO, RENATO 

KITAISKI, GENIVALDO DE BRITO, JOSE MILTON DA SILVA Através da 

petição de id. Num. 14281562 a parte Autora reitera o pedido de 

suspensão do processo justificando da necessidade de interdição e 

nomeação de curador. Inobstante a parte não tenha juntado documento 

novo, o atestado de id. Num. 14281563 atesta situação de incapacidade 

da Autora. Frente a tal circunstância, e aliado que a parte não esta 

adotando providências concretas para regularização da representação 

processual, determino o cancelamento da audiência e o sobrestamento do 

processo. Deixo para agendar nova data da audiência após a 

regularização da representação processual. Fixo prazo de até 60 dias 

para a Autora adotar às providências necessárias para impulsionamento 

do feito, sob pena de extinção. Caceres, 23 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003448-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN GLEISON TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003448-36.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ALAN GLEISON TAVARES Vistos etc. Nos termos do art. 321 

do Código de Processo Civil, intimo o autor para os seguintes fins: - para 

que recolha as custas iniciais de distribuição; - para que comprove a 

constituição em mora, mediante a efetiva entrega da correspondência no 

endereço informado pelo devedor, ou a formalização do protesto do título. 

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias, sendo certo que não suprida a falta 

apontada a inicial deverá ser extinta. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 23 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Manifestação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON DELGADO AMORIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001984-45.2016.8.11.0006 

AUTOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: ROBISON 

DELGADO AMORIM Vistos etc. DEFIRO a suspensão do processo pelo 

prazo solicitado (id. 11746137). Decorrido o prazo, intime o autor para 

manifestar e requerer o que entender pertinente, inclusive quanto o 

interesse na averbação da dívida nos registros do Serasa, nos termos do 

art. 782, § 3º do CPC, em quinze dias. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168032 Nr: 4699-48.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, COMETA SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO 

VELLOZO - OAB:109.231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 
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MARI - OAB:3.056 MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8.014 MT

 INTIMAÇÃO da parte autora Q.i Centro Educacional Ltda, na pessoa de 

seu advogado, para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168032 Nr: 4699-48.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, COMETA SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO 

VELLOZO - OAB:109.231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8.014 MT

 Tempestividade

Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto por BANCO 

BRADESCO S/A foi protocolado no prazo legal.

Cáceres - MT, 23 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168832 Nr: 5293-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMETA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO 

VELLOZO - OAB:109.231/RJ, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8719/MT

 Tempestividade

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal. 

Razão pela qual, INTIMO a parte requerida, na pessoa de seu advogado, 

para, querendo, apreswentar contrarrazões.

Cáceres - MT, 23 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189022 Nr: 7611-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE RODRIGUES AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:20(vinte)

Valor do débito:28.432,09 (vinte e oito mil quatrocentos e trinta e dois reais 

e nove centavos)

Resumo das alegações da parte autora:A promovente e credtora da 

promovida, devido a um contrato de prestação de servços educacionais 

no valor de R$ 13,200,00 importancia essa representada por 11 (onze) 

notas promissórias no valor de R$ 1.200 reais a primeira com vencimento 

para 15 de julho de 2010 e as demais todo dia 15 dos meses 

subsequentes sendo a ultima para o dia 11 de novembro de 2011 . A 

divida hoje atualizada do INPC e os juros de mora a base de 1,00 % ao 

mês se encontram no montante de R$ 28,432.09 (vinte e oito mil 

quatrocentos e trinta e dois reais e nove centavos) . Foram feitas todas as 

tentativas possiveis de forma amiogavel foram infrutiferas não restando 

alternativa senao buscar via tutela jurisdicional . Requerendo que a ação 

seja julgada procedente condenando o requerido a pagar a quantia 

corrigida bem como as custas processuais e honorarios advocaticios , 

determinando a citação e concedendo o beneficio da justiça gratuita, 

Neste Termos , Pede Deferimento.

Despacho/Decisão:Vistos, etc.Ante a impossibilidade de localização da 

Requerida, cite-a por edital.Acaso não apresente defesa, fica desde já 

nomeada a Defensoria Pública como Curador Especial, nos termos do art. 

72, inciso II do CPC.Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Josane dos Santos Cunha - Tecnico Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002839-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL CHAVES (AUTOR)

JAQUELINE ANTONIA LUCION (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GABRIEL MAIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO (USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA) PRAZO - 

20 DIAS EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ: Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobr inho Juiz de Direi to  DADOS DO PROCESSO: 

1002839-53.2018.8.11.0006. - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA Tipo: Cível 

Espécie: Usucapião Extraordinária Parte Autora: JAQUELINE ANTONIA 

LUCION, brasileira, convivente, auxiliar de cozinha, portadora da cédula de 

identidade RG n°. 1894389-6 expedido pela SSP/MT, inscrita no CPF sob 

nº. 010.533.761-70, sem endereço eletrônico e JOÃO GABRIEL CHAVES, 

brasileiro, convivente, assistente comercial, portador da cédula de 

identidade RG nº 17487358 expedido pela SSP/MT, inscrito no CPF nº 

020.476.731-86, email: joao.chaves@energisa.com.br, ambos residentes e 

domiciliados à Rua São Benedito, nº 383, Bairro Jardim Paraíso, nesta 

cidade de Cáceres/MT, fone: (65) 99977- 7726/99681-3531, Parte 

Requerida : SEBASTIÃO GABRIEL MAIA, brasileiro, pecuarista, portador 

do RG nº 370.245-00 e do CPF nº 018.479.101-49, e ADELICIA MARIA 

MAIA, brasileira, DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso 3ª 

Defensoria Pública de Cáceres/MT Defensoria Pública de Cáceres/MT Av. 

Vereador Enedino Sebastião Martins, 122 –Cavalhada -Fone: 

3223-7005/3223-17352 Ecasada, número de RG e CPF desconhecidos 

PESSOAS A SEREM CITADAS (PARTE REQUERIDA): SEBASTIÃO 

GABRIEL MAIA, brasileiro, pecuarista, portador do RG nº 370.245-00 e do 

CPF nº 018.479.101-49, e ADELICIA MARIA MAIA, brasileira, DEFENSORIA 

PÚBLICA do Estado de Mato Grosso 3ª Defensoria Pública de Cáceres/MT 

Defensoria Pública de Cáceres/MT Av. Vereador Enedino Sebastião 

Martins, 122 –Cavalhada -Fone: 3223-7005/3223-17352 Ecasada, número 

de RG e CPF desconhecidos, ambos residentese domiciliadosem endereço 

incerto e não sabido. CONFINANTES NOMES: · SILVANE MOREIRA 

RICARDO – Rua São Benedito, nº 385, Bairro Jardim Paraíso, Cáceres/MT, 

cel.: 65 99953 -5722; · DIEGO MARQUES DOS SANTOS – Rua São 

Benedito, s/n, Bairro Jardim Paraíso, Cáceres/MT, Cel.: 65 99658 - 

5454/99964 - 7617; · Vulgo SOBRINHO –Rua João Leocádio, s/n, lote 17, 

Bairro Jardim Paraíso, Cáceres/MT. FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada, bem como dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259 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, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. 

RESUMO DA INICIAL: " RESUMO DA INICIAL: "Trata-se Ação Usucapião 

Extraordinário". Movida pela JAQUELINE ANTONIA LUCION e JOÃO 

GABRIEL CHAVES, ora Requerente, em face do Requerido, SEBASTIÃO 

GABRIEL MAIA e ADELICIA MARIA MAIA, alegando que A autora na 

qualidade de legítima possuidora pleiteia neste juízo a sentença 

declaratória de usucapião, do Código Civil, uma vez que a mesma exerce a 

posse mansa, pacífica, duradora e com animus de dona, imóvel 

usucapiendo( Rua São Benedito, nº 383, Bairro Jardim Paraíso, nesta 

cidade de Cáceres/MT, matriculado sob o n.º 5.531, com área de 432,00 

m², (II - DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO 1986 – não havendo contrato de 

compra e venda. Importante mencionar que os Requerentes passaram a 
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conviver maritalmente, e há mais de 10 (dez) anos a Sra. Agostinha 

entregou a posse da residência construída no terreno aos Requerentes. 

Veja que os Requerentes, utilizando-se o instituto da sucessão, tem a 

posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel cuja área perfaz 432,00m² 

(quatrocentos e trinta e dois metros), por mais de 10 (dez) anos, conforme 

prova em anexo, e testemunhas arroladas O imóvel encontra – se 

devidamente matriculado sob o n.º 5.531, perante o Cartório do 1º Ofício 

desta Comarca, em nome de SEBASTIÃO GABRIEL MAIA e sua esposa 

ADELICIA MARIA MAIA. A posse é mansa, pacífica (sem reivindicações do 

proprietário ou de terceiros) e ininterrupta; A Autora construiu ali sua 

residência e lá habita. O antigo proprietário tinha a posse do imóvel desde 

o ano de 1986, conforme se provará através de prova testemunhal; 

Utilizando - se o instituto da sucessão na posse, a Autora possui a posse 

do imóvel há mais de 10 (dez) anos, consoante averbação transcrita a 

margem da Matrícula sob o n.º 5.531 do Cartório do Primeiro Oficio da 

Comarca de Cáceres-MT. Por conseguinte, em nome de SEBASTIÃO 

GABRIEL MAIA e sua esposa ADELICIA MARIA MAIA. e sua esposa. 

Neste viés o liame entre as partes encontra-se demonstrado, razão pela 

qual se torna inconteste a sua legitimidade para figurar no polo passivo da 

presente demanda. V – DA CARACTERÍSTICA DA OCUPAÇÃO BAIXA 

RENDA O Bairro Jardim Paraíso onde o imóvel está inserido é considerado 

de baixa renda, eis que, boa parte dos moradores auferem renda inferior à 

três salários mínimos, fato que fica evidenciado pelo padrão da moradia 

encontrada, conforme doc’s em anexo. POSSE DE BOA FÉ Posse de 

boa-fé é aquela em que o possuidor a exerce na crença, e na certeza de 

que é proprietário da coisa, uma vez que desconhece quaisquer vícios ou 

impedimentos para a sua aquisição. Salvo prova em contrário, entende-se 

manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. POSSE MANSA E 

PACÍFICA Os ocupantes exercem a posse de forma contínua e ininterrupta 

há mais de 10 (dez anos), sem sofrer contestação ou moléstia por parte 

da detentora do domínio. Cabe destacar que em razão da dona do direito 

real ou a titular do domínio, até a presente data, não ter adotado meios 

(interditos possessórios ou petitórios) para contestar ou impugnar a posse 

da ocupante, se preservou de forma mansa e pacífica - DA INTIMAÇÃO 

DOS CONFINANTES INDIVIDUAIS Cumpre destacar que, no local não há 

qualquer disputa ou discordância quanto aos limites comuns entre os 

imóveis. Nesta assertiva, para que seja possível produzir tal prova em 

juízo segue abaixo a qualificação completa dos moradores os imóveis 

vizinhos: · SILVANE MOREIRA RICARDO - Rua São Benedito, nº 385, 

Bairro Jardim Paraíso, Cáceres/MT, cel.: 65 99953-5722· DIEGO MARQUES 

DOS SANTOS – Rua São Benedito, s/n, Bairro Jardim Paraíso, 

Cáceres/MT, Cel.: 65 99658-5454/99964-7617; · Vulgo SOBRINHO – Rua 

João Leocádio, s/n, lote 17, Bairro Jardim Paraíso, Cáceres/MT. - DA NÃO 

INCIDÊNCIA DO ITBI. VIII - DA DISPENSA DE CUSTAS EM RAZÃO DO 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA Não obstante, os autos se 

encontram instruídos com declaração de hipossuficiência e comprovante 

de renda da autora, a qual requer a concessão do benefício da Justiça 

Gratuita, uma vez que a autora não possui meios de suportar as custas e 

demais despesas decorrentes do processo sem que exista prejuízo de 

seu próprio sustento e de sua família. ; b) A citação dos Requeridos, por 

via editalícia, em razão de estar o mesmo em endereço incerto e não 

sabido; c) A citação do confinante e demais interessados, efetivando - se 

a citação pessoal daqueles cujos endereços possíveis foram declinados 

no início e, caso não sejam encontrados, que seja feita a citação por 

edital, forma que também deverá ser procedida a citação daquele cujo 

endereço é desconhecido e eventuais interessados; d) A intimação da 

Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Cáceres/MT, para que manifestem eventual interesse na causa; e) 

Aintimação pessoal da Defensora Pública, que oficia perante este juízo, de 

todos os atos processuais, bem como sejam – lhe assegurados os prazos 

em dobro e a manifestação nos autos por cotas (Lei Complementar 

Federal 080/94 e da Lei Federal nº 1060/50). f) A intimação pessoal da 

parte, conforme disposto no art. 186, § 2º do Código de Processo Civil; 

Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, 

especialmente pelos documentos inclusos, requerendo, dede já, o 

depoimento pessoal das partes e das testemunhas, as quais deverão ser 

intimadas para audiência de instrução e julgamento a ser designada por 

Vossa Excelência. Atribui - se à causa o valor de R$ 23.696,76 (vinte e 

três mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos). 

Termos em que pede e espera deferimento. Cáceres/MT, 24 de Abril de 

2018. PAULA FERREIRA FERNANDES Defensora Pública do Estado ROL 

DE TESTEMUNHAS: · ARÃO DOS REIS CRUZ - brasileiro, casado, pedreiro, 

residente e domiciliado na Av. Pedro Henri, s/n, Bairro Empa, em Cáceres – 

MT, fone: (65) 99914 - 7742; · MARIA DOS REIS CRUZ – brasileira, viúva, 

do lar, residente e domiciliada na Rua Pedro Henri, s/n, Bairro Empa, em 

Cáceres –MT, fone: (65) 99608 - 6425; · ANTÔNIO SOARES DA SILVA – 

brasileiro, residente e domiciliado à Rua C, s/n, Bairro Parque Nova Era, em 

Cáceres/MT. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: A presente 

demanda tem como objeto um lote de terreno urbano, situado Rua São 

Benedito, nº 383, Bairro Jardim Paraíso imóvel cuja área perfaz 432,00m² 

(quatrocentos e trinta e dois metros, nesta cidade de Cáceres/MT, 

registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – MT, sob a 

matrícula º 5.531. DESPACHO: “Vistos, etc... Citem-se os Requeridos por 

edital com as advertências do art. 344 do Código de Processo Civil. Acaso 

não constituam Advogado e apresentem defesa, nomeio o EMAJ para 

atuar em favor dos Requeridos, na condição de Curador Especial. Proceda 

a ainda escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do CPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres, 25 de junho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho 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, Marcos José Cosme da Silva (Técnico 

Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 22 de maio de 2018. Marcos José Cosme 

da Silva Técnico Judiciário.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003292-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LYGIA CRISTINA MENEZES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Universidade do Estado de MAto Grosso (RÉU)

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1003292-82.2017.8.11.0006. AUTOR: LYGIA CRISTINA MENEZES DE LIMA 

RÉU: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REITORA DA 

UNEMAT ANA MARIA DI RENZO Considerando o lapso temporal já 

decorrido desde a data do protocolo do pedido de prorrogação do prazo - 

07/03/2018 até a presente data, concedo tão somente prazo suplementar 

de cinco dias para a parte Autora comprovar a condição de 

hipossuficiência e juntar documento apontado no último despacho, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Caceres, 20 de julho de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003254-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATANIEL PATRICK PINHO ZANFERRARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

UNEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1003254-70.2017.8.11.0006. AUTOR: NATANIEL PATRICK PINHO 
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ZANFERRARI RÉU: UNEMAT, REITORA DA UNEMAT ANA MARIA DI RENZO 

Considerando o lapso temporal já decorrido desde a data do protocolo do 

pedido de prorrogação do prazo - 07/03/2018 até a presente data, 

concedo tão somente prazo suplementar de cinco dias para a parte 

Autora comprovar a condição de hipossuficiência e juntar documento 

apontado no último despacho, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Caceres, 20 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146016 Nr: 4150-09.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE CRISTINE GOMES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dos autos que o causídico da parte autora pugna pelo arbitramento de 

honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de 

conhecimento e cumprimento de sentença (fls. 274).

Tal pleito não merece prosperar, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC e 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 

FEITO NÃO EMBARGADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

– POSSIBILIDADE NO CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – 

RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de 

que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência 

da Medida Provisória nº. 2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 

1º-D da Lei nº. 9.494/97, e desde que não embargadas, os honorários 

advocatícios serão devidos quando se tratar de débitos de pequeno valor 

(AgRg no REsp 1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 

163884/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018).

Tratando-se de necessária expedição de precatório, o indeferimento do 

pedido é medida que se impõe.

Isso posto nos autos, decido:

a) Indeferir o pleito de fl. 274 - item “c”, vez que inaplicável no presente 

feito;

b) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 137827 Nr: 7222-38.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Em obediência ao art. 1º do Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da 

Corregedoria Nacional de Justiça, conduzo os autos em carga ao 

Executado para que fique ciente de que será expedido alvará judicial em 

favor do Exequente e seu causídico referente ao valor de fls.93 e, 

querendo, impugne o ato no prazo de 15 dias. Concomitantemente, intimo 

também a Parte Exequente, via DJE/MT, dando-lhe conhecimento do teor 

desta certidão, bem como, querendo, igualmente, impugne o referido ato, 

no prazo ora assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151529 Nr: 10367-68.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA SILVA CARVALHO - 

OAB:10.627-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em obediência ao art. 1º do Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da 

Corregedoria Nacional de Justiça, conduzo os autos em carga ao 

Executado para que fique ciente de que será expedido alvará judicial em 

favor do Exequente referente ao valor de fls.81 e, querendo, impugne o 

ato no prazo de 15 dias. Concomitantemente, intimo também a Parte 

Exequente, via DJE/MT, dando-lhe conhecimento do teor desta certidão, 

bem como, querendo, igualmente, impugne o referido ato, no prazo ora 

assinalado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97344 Nr: 2412-54.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. A. CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA-ME, 

ALEXANDRE SEVERINO, NEUSA SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97344 §!*jM¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2412-54.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): N. A. CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA-ME e 

ALEXANDRE SEVERINO e NEUSA SEVERINO

CITANDO(A, S): Executados(as): N. A. Calçados e Confecções Ltda-me, 

CNPJ: 00945210000152,

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 22.951,20

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 20097249, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 20 de julho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97423 Nr: 2491-33.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTECOLOR LTDA, GILBERTO CLEITON SENN, 

ARLEY TILSON SENN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97423 §!*k8¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2491-33.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): ARTECOLOR LTDA e GILBERTO CLEITON SENN e 

ARLEY TILSON SENN

CITANDO(A, S): Executados(as): ARTECOLOR LTDA, CNPJ: 

02042991000109

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.823,14

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 20095034, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 20 de julho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134599 Nr: 3623-91.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Em obediência ao art. 1º do Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da 

Corregedoria Nacional de Justiça, conduzo os autos em carga ao 

Executado para que fique ciente de que será expedido alvará judicial em 

favor do Exequente referente ao valor de fls. 93 e, querendo, impugne o 

ato no prazo de 15 dias. Concomitantemente, intimo também a Parte 

Exequente, via DJE/MT, dando-lhe conhecimento do teor desta certidão, 

bem como, querendo, igualmente, impugne o referido ato, no prazo ora 

assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148249 Nr: 6713-73.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELLA ZOCCOLI GATTASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - 

OAB:9700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, em obediência ao art. 1º do 

Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de 

Justiça, INTIMO primeiro a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, 

para que fique ciente de que será expedido Alvará para levantamento do 

valor objeto da RPV, e, querendo apresente impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 87597 Nr: 3084-96.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 193/194 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, reconduzo os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. 

para que nelas incidam os eventuais juros e moras. Concomitantemente, 

INTIMO a Parte Exequente e sua advogada, via DJE/MT, para que no prazo 

de 05 dias manifestem quanto ao interesse na desistência das referidas 

moras e/ou juros, vez que, em caso positivo, estes seguirão conclusos 

para penhora "on line" visando o efetivo adimplemento delas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147594 Nr: 5956-79.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls.61 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo os 

documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela incidam 

os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o advogado 

Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste quanto ao 

interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, em caso 

positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" visando o 

efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 133402 Nr: 2263-24.2011.811.0006

 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): RICARDO LUIZ HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985 - OAB/MT

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI, em atenção ao pedido do Ministério 

Público, impulsiono os autos INTIMANDO o advogado da parte requerida, 

Ricardo Gomes de Almeida, para que apresente informações atualizadas 

aceca do atual endereço do requerido Ricardo Luiz Henry, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária
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5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANE ALVES DA SILVA (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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14314174, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007807-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (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)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14315250, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007806-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (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)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14315694, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005176-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVANIO GENESIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14317593, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007193-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTANA JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14318823, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007961-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA APARECIDA MARCIANO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14319172, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003332-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ORLANDO DA SILVA NAZARETH (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003332-30.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de julho de 2018. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002523-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002523-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: HELIZANGELA POUSO 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., SERASA S/A. Vistos, etc. 

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata 

de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que 

somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 
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dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004350-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14323211, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DELFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14323659, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA HURTADO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/08/2018 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: 1007403-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAL MANIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO: 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: 1001011-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA TEIXEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/08/2018 Hora: 17:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 234570 Nr: 4238-37.2018.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Verifica-se nos autos que o delito tipificado somente se processa por meio 

de queixa- crime, que não foi apresentado até o momento.

 Consta em certidão de fls. 26 que a vitima não possui recursos 

financeiros para constituir advogado, e que não será possível ser 

assistida pela Defensoria Pública, uma vez que esta já representa a autora 

do fato.

Assim, nomeio a Dra. Renata Gonçalves da Conceição para representar a 

vitima. Intime-se a referida advogada para apresentar queixa-crime no 

prazo de 10(dez) dias, prosseguindo na representação processual da 

vitima neste feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 86431 Nr: 1954-71.2009.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO FREITAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SOUZA DE MORAES 

SARKIS - OAB:1423

 “Vistos, etc. Considerando a não intimação do denunciado e de seu 

patrono, redesigno a audiência para o dia 10/10/2018 às 14h00min. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 165694 Nr: 2760-33.2014.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIERES LEITE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CORBELINO 

- OAB:9898

 Vistos, etc. Considerando que o patrono do denunciado não fora intimado 

da solenidade, redesigno o ato para o dia 15/08/2018 às 14h15min. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 149458 Nr: 8117-62.2012.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OROMAR WOODS DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Vistos, etc. Tendo em vista a ausência do denunciado, redesigno o ato 

para proceder seu interrogatório para a data de 22/08/2018 as 15h00min. 

Cumpra-se

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO)

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L SIQUEIRA DE MELO - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001321-28.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ERINALDO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, BANCO CETELEM S.A., L SIQUEIRA 

DE MELO - ME Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. Passo a decidir. Este Juízo permanecerá no entendimento 

assentado no despacho inicial. O fato é que mostra-se necessário que a 

parte adote alguma postura proativa anterior ao ajuizamento da ação com 

vistas à resolução da problemática. Poderia então, v.g. ter comprovado a 

notificação extrajudicial da empresa solicitando providências quanto ao 

suposto ilícito civil; realizado contato telefônico com registro do protocolo 

de atendimento; se dirigido ao Procon de Cáceres/MT, para tentativa de 

resolução da lide etc. Mas, ao que parece, a atitude imediata da parte foi 

bater às portas do Judiciário para a resolução da problemática, que até ao 

momento, nos parece estar despida de resistência – e não há que se 

exigir um pensamento diferente, na medida que não se tem nos autos 

qualquer demonstração de que a parte contrária tenha conhecimento da 

irresignação da autora. Apego-me ao entendimento de que a esfera 

juizado cível também deve pautar-se pela intervenção mínima, não por 

outra razão o atual Código de Processo Civil foi estabelecido com a clara 

intenção de facilitar a resolução dos conflitos mediante conciliação ou 

mediação de modo a facilitar que as próprias partes encontrem um “meio 

termo” em seus problemas, antes que a situação fatídica seja resolvida 

pelo Estado-Juiz. Ora, pela leitura do despacho inicial está claro que a 

exigência do Juízo no comportamento mínimo da parte em tentar resolver 

sua irresignação previamente no campo extrajudicial não traduz em “mero 

capricho” do Juízo, mas no cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o 

país em homenagem à economia processual e ao interesse público. É de 

conhecimento público que a máquina judiciária encontra-se com estoque 

elevado de processos, para os quais os recursos humanos disponíveis 

para a resolução dos mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no 

tempo e qualidade ao contento social de modo que a sociedade 

permanece insatisfeita com a prestação jurisdicional brasileira. Se de um 

lado a máquina pública recebe a culpa pela “morosidade processual”, de 

outro também deve-se atribuir a responsabilidade por demandas ajuizadas 

em muitas das vezes sem necessidade, quando talvez um contato 

telefônico e uma conversa no campo extrajudicial seria suficiente para 

sanar eventual irresignação, evitando-se por conseguinte a demanda 

judicial. Com efeito, apegando-se aos fundamentos já expostos no 

despacho inicial, mantenho-me firme naquelas razões para assentar a 

necessidade de demonstração mínima da tentativa de resolução 

extrajudicial da irresignação como condição ao recebimento da demanda 

judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a existência de pretensão 

resistida (lide) para que haja interesse de agir junto ao Poder Judiciário. 

Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO. -O 

interesse processual na ação cautelar de exibição de documentos, cabível 

como medida preparatória para instruir a ação principal, depende da 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, da 

comprovação do prévio requerimento administrativo, não atendido em 

prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do serviço, 

conforme previsão contratual. Observância ao entendimento consolidado 

pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, julgado sob a 

sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação Cível n. 

10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 11.03.2016. 

Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). É bem certo que os tribunais têm concentrado tais exigências 

em campos específicos do direito, o que não se vê com muita frequência 

no campo do direito do consumidor. Contudo, todo o caráter protecionista 

do Estatuto do Consumidor – que é legítimo e plenamente justificado – não 

pode elidir do ordenamento jurídico preceitos básicos do campo 

processual de modo que este Juízo compreende a necessidade de se 

exigir a demonstração prévia da pretensão resistida até mesmo na seara 

consumerista, até mesmo contra o consumidor – a fim de promover a 

salvaguarda dos fatores mencionados aqui no início - quais sejam, o 

interesse público na prestação jurisdicional mais eficaz. Deste modo, 

inexistindo a demonstração prévia de pretensão resistida, neste caso, é 

de se reputar inexistente a condição necessária ao ajuizamento da ação, 

qual seja, o interesse de agir, de maneira que mantenho-me firme no que 

foi exposto no despacho anterior. E sendo este o entendimento do Juízo, 

como o autor não cumpriu a providência anotada à título de emenda da 

inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: 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. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 
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mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

CÁCERES, 9 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

NEIDE ALVES DE ARRUDA YUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1001406-48.2017.8.11.0006 Reclamantes: NEIDE ALVES DE 

ARRUDA YUNES e CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES Reclamada: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc., Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de reclamação cível onde os Autores pleiteiam danos materiais e 

morais decorrentes de suposta má prestação de serviço pelo DETRAN, 

onde, em vistoria realizada pela polícia, foi constatado que a placa inserida 

no veículo, não corresponde ao registrado em seu prontuário, e no 

documento de porte obrigatório, expedido. Afirmam que foram detidos pelo 

patrulhamento da fronteira e encaminhados a Delegacia de Cáceres, e que 

sofrerão, injustamente, ação penal. É a suma do essencial. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. Com 

relação a preliminar de ilegitimidade ativa. Nas ações indenizatórias, o 

titular do direito subjetivo é aquele que, em tese, sofre os prejuízos. Assim, 

os legitimados para a ação indenizatória é quem alega ter suportado o 

dano. Portanto, tendo os reclamantes suportado os danos alegados, tem 

eles a legitimidade ativa para propor a presente ação reparatória. 

Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o fato de 

condutor não ser o proprietário do veículo, isso, por si só, não afasta o 

dever de indenizar. Rejeito, pois, a preliminar arguida. Quanto a preliminar 

de ilegitimidade passiva, rejeito-a uma vez que o DETRAN é órgão 

competente para vistoriar os serviços. A pretensão é PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a 

responsabilidade civil da Administração Pública, por danos patrimoniais ou 

não, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Com efeito, o 

direito positivo brasileiro adotou a teoria do risco administrativo, segundo a 

qual a pessoa jurídica de direito público – ou de direito privado prestadora 

de serviço público – responde sempre pelo dano, uma vez estabelecido o 

nexo de causalidade, não se perquirindo a respeito da existência de culpa, 

exceto em relação a eventual direito regressivo contra o funcionário. No 

entanto, em se tratando de atos omissivos, a doutrina e a jurisprudência 

vêm entendendo que a responsabilidade se reveste de caráter subjetivo, 

exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa, ou, no mínimo, do que a 

doutrina denomina faute du service. Hely Lopes Meirelles , ensina que: “A 

falta de serviço, no ensinamento de Duez, pode apresentar-se sob três 

modalidades: inexistência do serviço, mau funcionamento do serviço ou 

retardamento do serviço. Ocorrendo qualquer destas hipóteses, 

presume-se a culpa administrativa e surge a obrigação de indenizar.” Caio 

Mario da Silva Pereira , por sua vez, define o que denomina Teoria do 

Acidente Administrativo nos seguintes termos: “Basta comprovar a 

existência de uma falha objetiva do serviço público, ou o mau 

funcionamento deste (Revista Forense, vol. 264, p. 180), ou uma 

irregularidade anônima que importa em desvio da normalidade, para que 

fique estabelecida a responsabilidade do Estado e a conseqüente 

obrigação de indenizar (Revista Forense, vol. 264, p. 180). Não se trata de 

averiguar se o procedimento do agente foi culposo (Geraldo Corrêa e 

Silva, in Revista Forense, vol. 227, p. 252), porém de assentar que o dano 

resultou do ‘funcionamento passivo do serviço público’. Em tal ocorrendo, 

responde o Estado (Pedro Lessa, Do Poder Judiciário, p. 166). Apoiado em 

numerosas decisões do Conseil d’Etat Paul Duez examina as hipóteses de 

mau funcionamento do serviço público, que ele classifica em três 

categorias: a) fatos de ordem material, acidentes provocados por 

pessoas, serviços, veículos, materiais, trabalhos mal conduzidos ou mal 

executados, perda ou extravio de documentos, erros de informação pela 

administração; falsa aplicação de texto legislativo ou regulamentar, e 

muitos outros; b) inação ou omissão dos órgãos administrativos, ainda que 

não constitua ilegalidade na acepção estrita da palavra; ausência de 

medidas de proteção necessárias a garantir a segurança das pessoas; 

falta nos serviços de vigilância das pessoas, como no caso dos alunos 

nas escolas e dos detentos nos presídios; recusa sistemática na 

aplicação da lei ou regulamento, e outros tantos casos; c) lentidão no 

funcionamento do serviço público, demora na prática de atos, inércia ou 

resistência passiva da administração pública (Paul Duez, Responsabilité 

de la Puissance Publique, p. 27 e segs.). Definindo-o em termos genéricos 

diz-se, então, que há ‘falta do serviço, quando não se cumpre, ou quando 

se realiza em forma deficiente ou tardiamente’, independentemente de o 

agente se empenhar para cumpri-lo eficientemente (Altamira Gigena, 

ob.cit., p. 65).” Ou seja, tratando-se de ato omissivo, não se exige a 

configuração da culpa em uma de suas modalidades básicas – 

imprudência, negligência ou imperícia – bastando a ocorrência de falha no 

serviço, para justificar o dever de indenizar. Narra a primeira Reclamante 

que no dia 23/02/2016, efetuou a compra de um veículo Fiat Strada 

Working, na concessionaria FCA Fiat Chryster, na cidade Cuiabá-MT, 

conforme nota fiscal Id. 4956932. E que contratou terceiros para 

realizarem todo o processo burocrático para a regularização do veículo, 

apresentação de documentos e regularização perante o DETRAN. Alega, 

que o serviço contratado foi efetuado pela empresa terceirizada, só que 

infelizmente, no dia 24/05/2016, às 17h19min, a primeira Reclamante 

juntamente com seu irmão, ora segundo Reclamante, estavam indo para 

um sítio no Limão, próximo à fronteira Brasil/Bolívia, quando foram 

abordados pelo patrulhamento da fronteira. Na ocasião, narra que saíram 

do automóvel, e assim foi feita uma vistoria no veículo, onde foi constado 

que as Numéricas da placa do veículo não correspondiam com a descrita 

no documento de porte obrigatório CRVL de nº 011967283871, em nome 

de SAMARA DIB COR E ADM DE SEGUROS (empresa da filha da primeira 

Reclamante). Devido ao ocorrido, além do veículo, os Reclamantes também 

foram encaminhados para o Cisc de Cáceres/MT, onde ficaram detidos, 

desde o início da manhã, sendo liberados somente no final da tarde. Tal 

situação, causou aos Reclamantes grande dissabor, especialmente o fato 

de que são pessoas honestas, e tendo que passar por uma situação tão 

humilhante, bem como responderão pelo crime de Adulteração de Sinal 

Identificador de veículo automotor, conforme Boletim de Ocorrência Ids. 

4957051 e 4957065, por culpa da Reclamada que não procedeu de forma 

correta a regularização do veículo. A Reclamada alega que a eventual 

divergência entre o registro do veículo no DETRAN, emissão de seus 

documentos, com inserção de placa divergente, inserida no veículo, 

somente pode ser atribuída a má prestação de serviço realizada pelo 

serviço de terceiro contratado e não pela Reclamada. Embora os 

Reclamantes tenham contratado uma empresa terceirizada para realizarem 

todo o processo burocrático para a regularização do veículo, 

apresentação de documentos e regularização perante o DETRAN. Isso, 

contudo, não afasta a responsabilidade do DETRAN pela vistoria do 

veículo, laudo de vistoria Id. 4956968. O nosso Tribunal de Justiça já se 

pronunciou em caso similar, a saber: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. O DETRAN é parte legítima para figurar no 

polo passivo da ação que tem por escopo indenização decorrente da 

autuação de veículo em virtude de equívoco no emplacamento. O CRVA, 

contudo, não possui personalidade jurídica, não podendo, portanto, figurar 

no polo passivo da demanda. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DETRAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA FABRICAÇÃO DAS PLACAS NÃO PERCEBIDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 179 de 738



PELO ÓRGÃO PÚBLICO. PARTE AUTORA AUTUADA POR CIRCULAR COM 

PLACAS ADULTERADAS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da CF). Comprovação dos 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil. O autor 

comprovou o nexo causal entre o dano experimentado e o agir ilícito do 

demandado pela falha na prestação do serviço público. O demandante foi 

autuado por "conduzir veículo com a placa violada ou falsificada". O 

requerido reconheceu a falha no emplacamento do automóvel, quando não 

foi constatado que as letras haviam sido trocadas. Comprovada a falha no 

serviço prestado pelo CRVA que emplacou o veículo de propriedade do 

autor, sem atentar para o erro na fabricação das placas. DANO 

EXTRAPATRIMONIAL. Dano extrapatrimonial configurado pelos transtornos 

e incômodos vivenciados pelo autor, em decorrência da conduta do 

demandado, que extrapolaram a normalidade, importando em ofensa a 

atributo de personalidade, sobretudo porque, além de autuado, o 

demandante teve seu veículo guinchado e removido para depósito. (...) 

APELO DO CRVA PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO EM RELAÇÃO AO CRVA (ART. 267, VI, DO CPC). APELAÇÕES DO 

DETRAN E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDAS, POR MAIORIA. 

(Apelação Cível Nº 70051719318, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 28/11/2012) (grifei) Da 

mesma forma, resta comprovado nos autos que os reclamantes foram 

abordado quando trafegava com o veículo, e, por conta da divergência na 

placa, foi autuado por conduzir veículo com a placa adulterada, tendo o 

veículo apreendido e encaminhado para o Cisc de Cáceres para fins de 

tomar providencias cabíveis. Inquestionavelmente, que sofreram 

constrangimento desnecessário e que fugiu do mero dissabor cotidiano. 

Saliento que o demandado, na condição de ente público, se exoneraria do 

dever de indenizar caso comprovasse a ausência de nexo causal, ou 

seja, provasse culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro ou 

caso fortuito ou força maior. E isso, entendo que não fez. A doutrina de 

Sérgio Cavalieri Filho bem pontua a questão: Com efeito, a teoria do risco 

administrativo, embora dispense a prova da culpa da administração, 

permite ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão 

do nexo causal – fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato 

exclusivo de terceiro. O risco administrativo, repita-se, torna o Estado 

responsável pelos riscos da sua atividade administrativa, e não pela 

atividade administrativa de terceiros ou da própria vítima, e nem, ainda, por 

fenômenos da natureza, estranhos à sua atividade. Não significa, 

portanto, que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso 

o dano suportado pelo particular. Se o Estado, por seus agentes, não deu 

causa a esse dano, se inexiste relação de causa e efeito entre a atividade 

administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da teoria do risco 

administrativo e, por via de conseqüência, o Poder público não poderá ser 

responsabilizado . (grifei) Saliento que o demandado, na condição de ente 

público, se exoneraria do dever de indenizar caso comprovasse a 

ausência de nexo causal, ou seja, provasse culpa exclusiva da vítima, 

fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito ou força maior. E isso, entendo 

que não fez. A doutrina de Sérgio Cavalieri Filho bem pontua a questão: 

Com efeito, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da 

culpa da administração, permite ao Estado afastar a sua responsabilidade 

nos casos de exclusão do nexo causal – fato exclusivo da vítima, caso 

fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. O risco administrativo, 

repita-se, torna o Estado responsável pelos riscos da sua atividade 

administrativa, e não pela atividade administrativa de terceiros ou da 

própria vítima, e nem, ainda, por fenômenos da natureza, estranhos à sua 

atividade. Não significa, portanto, que a Administração deva indenizar 

sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Se o Estado, 

por seus agentes, não deu causa a esse dano, se inexiste relação de 

causa e efeito entre a atividade administrativa e a lesão, não terá lugar a 

aplicação da teoria do risco administrativo e, por via de conseqüência, o 

Poder público não poderá ser responsabilizado . (grifei) De qualquer 

forma, entendo que o dano se configura pelas próprias circunstâncias 

fáticas, notadamente diante do constrangimento enfrentado com a 

abordagem, autuação e apreensão indevida do veículo. Trata-se de dano 

in re ipsa, pois decorre da simples verificação do fato, sem necessidade 

de comprovação do prejuízo. Quanto ao valor da indenização, os critérios 

principais utilizados para sua fixação são a satisfação do lesado, em 

caráter compensatório, e o desestímulo ao causador do dano, 

considerados o grau de culpa e as condições econômicas do ofensor e 

do ofendido. A reparação apresenta, ainda, finalidade pedagógica, 

servindo como desestímulo à prática de condutas similares por parte do 

autor do dano. A propósito: O critério na fixação do quantum indenizatório 

deve obedecer à proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode 

aplacá-lo, levando-se em conta o efeito, que será a prevenção, ou 

desestímulo. Em suma, a reparação do dano moral deve ter em vista 

possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, 

exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a ‘inibir 

comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da 

sociedade’, traduzindo-se em ‘montante que represente advertência ao 

lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, 

ou o evento lesivo. No caso concreto, considerando os critérios acima 

expostos, fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00 para cada 

reclamante, o que entendo suficiente à reparação do dano sofrido. Com 

relação ao pedido de danos materiais, indefiro, uma vez que não restou 

comprovado documentalmente nos autos os valores despendidos. Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por NEIDE ALVES DE ARRUDA 

YUNES e CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES em desfavor de 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 

(Cinco mil reais) para cada Reclamante, a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003322-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES FERRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O (ADVOGADO)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003322-83.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO ALVES FERRO 

DE CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, LUCAS 

GONCALVES DE ARAUJO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora requereu a desistência da ação, motivo pelo 

qual extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença Publicada 

eletronicamente. Intime-se o requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de julho 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011276-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NORBERTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011276-32.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por BANCO CETELEM S.A, 

no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta foi omissa 

quanto ao pedido de restituição do valor transferido ao autor. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 
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declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes, pois implicam em reanálise de 

provas. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves 

da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA AIRES SONAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001725-16.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCINEIA AIRES SONAQUE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de julho de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 237446 Nr: 6235-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SOUZA CUNHA, LAZARO NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEDIL MARCIANO PIRES DA 

SILVA - OAB:10229

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição da testemunha ALEKSANDRO 

MARQUES DE AGUIAR para o dia ___/___/2018, às ___h___min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 186217 Nr: 5909-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAECKEL SADLER DE OLIVEIRA, ERLITA INEZ 

DE LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899, JUAREZ RODA JUNIOR - OAB:18.422

 Ex positis, com fulcro no artigo 414, do CPP, IMPRONUNCIO a denunciada 

ERLITA INEZ DE LEMES, brasileira, divorciada, nascida aos 15/09/1966, 

natural de Nobres/MT, filha de Rosalina Moreira de Lemes e Benedito E. de 

Lemes, residente na Rua E, quadra 13, casa 02, Bairro São José, 

Cáceres/MT, das penas previstas no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo 

fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por não haver indícios 

suficientes de autoria, e DESCLASSIFICO o crime de homicídio qualificado, 

na forma tentada (art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, 

ambos CP), imputado ao denunciado HAECKEL SADLER DE OLIVEIRA, 

brasileiro, convivente, assistente administrativo, nascido aos 19/12/1980, 

natural de Nortelândia/MT, filho de João Batista de Oliveira e Eulina 

Santana de Oliveira, residente na Rua Paraqueçaba, s/nº., Bairro Vista 

Alegre, Cáceres/MT, para o delito de lesão corporal gravíssima, previsto 

no artigo 129, §2º, inciso II, do Código Penal, em razão das lesões sofridas 

pela vítima serem de natureza gravíssima, conforme laudo pericial 

complementar de fl. 268/270. (...) tornando-a DEFINITIVA, à míngua de 

causas de aumento de pena. (...)CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR 

EM LIBERDADE.Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do Réu no 

rol dos culpados e expeça-se Guia de Execução Penal.Condeno o 

denunciado Haeckel Sadler de Oliveira ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Isento a acusada Erlita Inez de Lemes do 

pagamento das custas processuais. Efetue-se a detração da pena, nos 

termos dos Arts. 42 e 44, §4º, ambos do Código Penal. Comunique-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral, INFOSEG aos Institutos de Identificação e 

demais órgãos de praxe.Oficie-se ao Juízo da Comarca de Santo Antônio 

do Leveger/MT, informando-o nos autos de executivo de pena nº. 

1854-62.2015.811.0053, código 74441 acerca da presente decisão. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236533 Nr: 5604-14.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAN AFONSO DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/MT

 Vistos etc,

Diante da certidão de fl. 39 que informa a regularização da prisão do 

indiciado nos autos da Carta Precatória CI 237161 em trâmite na Segunda 

Vara Criminal, determino a remessa dos presentes autos ao Juízo 

competente, qual seja, à Comarca de Cuiabá/MT.

 Proceda-se as baixas necessárias.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 152795 Nr: 2-18.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLI RAMOS PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,

I – Ante o teor da certidão de fl. 278, redesigno a Audiência de Instrução 

para o dia 08 de novembro de 2018, às 15h40min.

 II – Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 263.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 153016 Nr: 248-14.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE ALMEIDA SILVA, NATALINO 

ASSUNÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:, 

VICENTE ANDEREOTTO JUNIOR - OAB:9.207

 Vistos etc,

Homologo a desistência da vítima Manoel Damásio Marques de Arruda, 

conforme requerido pelo Ministério Público às fls. 259.

 Dê-se vista ao parquet para análise de eventual prescrição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 18008 Nr: 2623-08.2001.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERINAN GOULART FERREIRA 

PRADO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV c/c Art. 109, IV, ambos do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LUIZ CARLOS 

ARRUDA, qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no 

artigo 180, “caput”, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, 

suspensão ou impedimento da prescrição.O presente “decisum” servirá 

como ofício para comunicação ao Instituto de Identificação do Estado de 

Mato Grosso, ao Instituto Nacional de Identificação e ao Tribunal Regional 

Eleitoral, para as anotações cabíveis. Cumpram-se cabalmente as 

comunicações constantes da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 215325 Nr: 3261-79.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

Carreando os autos, verifico que os venerando acórdão de fls. 105/109, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento integral da sentença prolatada nos 

autos.

As providências.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 215846 Nr: 3647-12.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANYLO RENATO MACHADO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o denunciado DANYLO 

RENATO MACHADO DE LIMA, brasileiro, nascido aos 12/12/1992, filho de 

Otavio de Lima e Marcia Elizabeti Machado de Lima, por transgressão aos 

ditames do art. 129, § 9º e art. 147, c.c art. 61, II, ‘e’, todos do Código 

Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/06.Do art. 129, § 9º do Código 

PenalA pena prevista para o crime de lesão corporal é de detenção, de 3 

(três) meses a 3 (três) anos.Seguindo as orientações do art. 59, do 

Código Penal, verifico que a culpabilidade do agente está evidenciada, pois 

tinha conhecimento da ilicitude de seu ato. Levando em conta que a 

condenação criminal transitada em julgado (fl. 140) será sopesada como 

circunstância agravante, não podemos considerar que o réu é detentor de 

antecedentes criminais, sob pena de incorrermos no ‘bis in idem’ (Súmula 

n.º 241 do c. STJ); nada restou demonstrado acerca da conduta social e 

personalidade. Os motivos e as consequências do crime são inerentes ao 

tipo. As circunstâncias, ainda que cometido em ambiente familiar, como se 

trata de elemento integrante do tipo, não será sopesada em desfavor do 

réu para evitar indevido bis in idem. A

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 64164 Nr: 1679-93.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TOMÁS DE AQUINO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 POSTO ISSO, em consonância com o parecer ministerial e com 

fundamento no artigo 316, do Código de Processo Penal, revogo a prisão 

preventiva da acusada MARIA TOMAS DE AQUINO LIMA.EXPEÇA-SE O 

CONTRAMANDADO EM SEU FAVOR.Oficie às autoridades competentes, 

solicitando o recolhimento do mandado de prisão expedido em face de 

MARIA TOMAS DE AQUINO LIMA, referente à presente ação penal.Atente 

o Sr. Gestor para a exclusão do mesmo junto ao BNMP.Por fim, com 

supedâneo no art. 411 do CPP, designo audiência para o dia 04/09/2018, 

às 13:30 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA UNA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA 

ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO.Expeça-se o 

necessá r i o In t imem-se  a  t odos .Requ i s i t e - se ,  caso  s e j a 

necessário.Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 203209 Nr: 5386-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO MENACHO, EDUARDO DA 

SILVA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.190, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 209749 Nr: 9864-08.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.111, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 198935 Nr: 2832-49.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.156, verifica-se que, à unanimidade, rejeitou 

a preliminar e, no mérito, desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 199372 Nr: 3077-60.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES ZOCAL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.138, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187579 Nr: 6681-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VERDECIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.146, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 87413 Nr: 2929-93.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSÉIAS PORFÍRIO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.246-v, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 210820 Nr: 10589-94.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LINNET MENDES DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON CARLOS RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINNET MENDES DANTAS - 

OAB:18292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, BARBARA MARIA LIMA PEREIRA - OAB:22212, EDILAINE 

APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818, MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.301, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 222926 Nr: 9132-90.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO APARECIDO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTON DEBONI DOS 

SANTOS - OAB:20.677, MANAINA FRANCIS DE ARRUDA - 

OAB:21.571/0, PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - OAB:12563

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl. 228), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pela i. Defesa à fl.214 e as razões recursais às fls. 214-v/225, 

nos seus jurídicos e legais efeitos, vez que preenchidos os requisitos 

legais.

 Encaminhem-se os autos ao ilustre Representante do Ministério Público 

para, querendo apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 600, CPP).

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228431 Nr: 41-39.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE SOUZA BALBINO, WAMILSON 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.110), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.109.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 218112 Nr: 5658-14.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SOUZA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.154), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.153.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.
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Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 183371 Nr: 4289-53.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS OLIVEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idário Pereira da Silva - 

OAB:MT0021450

 Vistos, etc.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do acusado JOSÉ 

CARLOS OLIVEIRA DE JESUS, em razão do cumprimento das condições 

da suspensão condicional do processo (fl. 75).

Carreando detidamente os autos, verifico que o benefício e suas 

condições foram devidamente aplicadas e cumpridas pelo réu.

 A matéria não comporta maiores indagações, tendo em vista que a 

certidão de fls. 74 dá fé que o acusado cumpriu integralmente as 

condições impostas, durante o período de prova de 02 (dois) anos.

 Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, julgo EXTINTA a 

PUNIBILIDADE do agente JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DE JESUS, com 

supedâneo no art. 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95.

 Com a 'res judicata', arquive-se com as baixas, comunicações de praxe e 

formalidades legais.

 P.R.I.C.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 191454 Nr: 9217-47.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DA COSTA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Ex. Penal n° 9217-47.2015.811.0006 – Cód. 191454

Vistos.

Defiro o requerimento da defesa.

Designo o dia 28/08/2018 às 13h40 min, para audiência de justificação do 

recuperando Agnaldo da Costa Cebalho.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 203655 Nr: 5690-53.2016.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): luiz cesar souza garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA MENDES DE 

OLIVEIRA - OAB:18.273

 IP n° 5690-53.2016.811.0006 – Cód. 203655

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 LUIZ CESAR SOUZA GARCIA para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a 

advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do Código 

Processual Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar o acusado se o mesmo possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Compulsando os autos observo que o denunciado faz jus ao Sursis 

processual, visto que o crime imputado ao mesmo não ultrapassa a pena 

mínima de um ano, conforme dispõe o art. 89 da Lei 9.099/95, bem como 

ante o fato do mesmo não portar antecedentes criminais.

Desta forma, designo audiência para oferta de suspensão condicional do 

processo para 21/08/2018 às14h50min.

Cite-se, intime-se e cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223059 Nr: 9254-06.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 Assim sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva do recuperando.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223059 Nr: 9254-06.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 Visto.

Certifique-se o Sr. Gestor se o recuperando encontra-se custodiado na 

cadeia pública local.

Em sendo positivo, certifique-se o motivo da prisão deste.

E na sequência, encaminhem-se novamente a defensoria pública para que 

nos termos da decisão de fls.334, proceda a apresentação de justificativa 

por escrito.

Em sendo negativo, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000882-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento antecipado dos 

emolumentos a ser realizado no balcão do Cartório de Registro de Imóveis 

de Diamantino ou depositado na conta em nome de Paulenes Cardoso da 

Silva, Banco do Brasil, Ag. 0787-0, c/c 15.399-0, devendo ser confirmado 

pelo e-mail: 1oficiodiamantino@gmail.com. Diamantino, 23 de julho de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001608-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NASCENTES DO XINGU INVESTIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

querendo apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Dados do processo: Processo: 1001608-28.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 70.340,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. REQUERENTE: F C LOURENCO 

CONSTRUCAO CIVIL - ME REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A., 

NASCENTES DO XINGU INVESTIMENTOS S.A., AEGEA SANEAMENTO E 

PARTICIPACOES S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000946-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial 

de Justiça de id 13880728. Diamantino, 23 de julho de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001102-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP (RÉU)

ALEX STEVES BERTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 

1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o recolhimento das custas para distribuição da Carta 

Precatória expedida para a Comarca de Rosário Oeste- MT nos autos, 

e/ou sua devida distribuição no Juízo deprecado. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103864 Nr: 5-68.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM Exportadora e Importadora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana 

Krohling de Souza, Carlos Alberto Capeletti, Espólio de Aldo de Souza, 

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de 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):ALEXANDRO GIOVANI DE SOUZA

Localidade: RUA ALEXANDRINA RIBEIRO DALLAGNOL, 650, BAIRRO: 

NOVO DIAMANTINO, CIDADE: DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: Citação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2231 Nr: 155-84.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Sperafico Sementes e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nairo Rezino, Eder Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara de Lourdes Soares 

Orione e Borges - OAB:4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17889/O

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 228, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18234 Nr: 1455-03.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP, MPP, FP, TP, FPN, VN, LCB, VPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950, Lucivaldo Alves Menezes - OAB:MT 4.276, Valmir 

Fogaça dos Santos - OAB:MT/5.671-A

 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 

TAPURAH- MT, com a finalidade de CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 120312 Nr: 3413-33.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Lara Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jenezerlau dos Santos - 

OAB:3613-B, Nadson Jenezerlau Silva Santos - OAB:203049/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Certifico que o advogado Dr. NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, 

inscrita na OAB_SP sob nº 203049, fez carga dos autos código 120312 nº 
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3413-33.2017.811.0005 no dia 07/05/2018, conforme andamento no 

sistema APOLO, não tendo devolvido os autos a secretaria até a presente 

data. Assim, nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a 

advogado Dr. NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS para devolver os 

autos código 120312 nº 3413-33.2017.811.0005, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC/2015.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 27147 Nr: 1302-96.2005.811.0005

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcio Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Francisco Ferreira 

Mendes Júnior ( Sr. Prefeito Municipal)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Medeiros de Souza - 

OAB:24.051 DF, Lauro Ribeiro Pinto de Sá Barreto - OAB:172123RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 Código n. 123635

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista que este magistrado estará fora desta Comarca nos dias 

19 e 20 de julho de 2018, em virtude do curso de formação continuada 

“Depoimento Especial”, que se realizará nas dependências da Escola 

Superior da Magistratura do Mato Grosso – ESMAGIS-MT, resolvo 

cancelar a audiência outrora designada.

Cientifique-se as partes.

 Empós, volte-me concluso para análise.

Às providências.

Diamantino /MT, 18 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 95476 Nr: 2750-89.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darlei Oliveira do Rosário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 18 de julho de 2018, às 14h30min.

Código n. 95476

Autos n. 2750-89.2014.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Réu(s): Darlei Oliveira do Rosário

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; o representante do 

Ministério Público, Dr. Daniel Balan Zappia.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Considerando o conflito de pautas de audiência da Segunda 

Vara e Quinta Vara, bem como pelo fato de o Defensor Público Titular 

encontrar-se de férias, resolvo redesignar a audiência para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 16h00. Às providências. NADA MAIS. Encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e 

saem intimados, _________ Katiele Carriel, Assessora de Gabinete I.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Daniel Balan Zappia

Promotora de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128039 Nr: 2074-05.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317, Leandro Parma Timidati - OAB:21318

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal, 

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado LUCIANO BISPO DOS 

SANTOS, já qualificado nos autos.EXPEÇA-SE o competente MANDADO 

DE PRISÃO.CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria Pública. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA.Diamantino/MT, 20 de julho de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89804 Nr: 2155-27.2013.811.0005

 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: Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da petição de fls. 82, certifico que o requerido foi citado (mediante 

carga dos autos fls.70), apresentou Embargos e a decisão dos Embargos 

encontra-se juntada às fls. 76/79.

IMPULSIONO o feito abrindo vistas a parte Autora, pelo prazo de 05 dias.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010467-79.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAIRTON SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010467-79.2015.8.11.0005. REQUERENTE: JOSAIRTON SANTANA DE 

ARRUDA REQUERIDO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA 

LTDA Vistos, etc. 1 - Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo 

de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se 

pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 

dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 20 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-67.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MIOTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010278-67.2016.8.11.0005. REQUERENTE: ROSA MIOTO SILVA 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, etc. 1 - Promova a parte o cumprimento de julgado, no 

prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, 

intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do 

julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 20 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000832-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER ANGELA DE OLIVEIRA NETA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS NICIO FERREIRA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000832-28.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: ESTER ANGELA DE OLIVEIRA 

NETA - ME EXECUTADO: ELIAS NICIO FERREIRA MACHADO Vistos, etc. I - 

Intime-se o executado pessoalmente para que informe se possui bens 

passíveis de penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência da 

multa por descumprimento. II – Defiro o pleito de protesto do 

pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 do 

CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e ainda, para fins de 

inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA, a teor do 

disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009). Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 20 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN GABRIELLE CAMARGO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001397-89.2017.8.11.0005. REQUERENTE: YASMIN GABRIELLE 

CAMARGO DE LIMA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Manifeste-se a OI 

sobre a correção do valor pretendido, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicando o valor que entende devido. Cumpra-se. Diamantino, 20 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010530-12.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010530-12.2012.8.11.0005 REQUERENTE: ADRIANA SILVA COSTA 

REQUERIDO: COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Vistos, 

etc. Considerando que o bloqueio online restou infrutífero, somado ao fato 

de que os veículos encontrados via sistema Renajud possuem restrição 

judicial, administrativa e alienação fiduciária, o que impossibilita a inclusão 

de restrição por este Juízo, intime-se a parte exequente para que 

manifeste-se indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 15 de março de 

2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GLESCON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES EVANGELINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-30.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MOACIR DRESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010080-30.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Parte Autora: REQUERENTE: CARLOS MOACIR DRESCH Parte Ré: 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para 

corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na 

hipótese dos autos, o embargante requer a condenação da parte autora 

ao pagamento de litigância de má fé, uma vez que segundo a parte 

embargante, trata-se de lide temerária ajuizada sem qualquer fundamento 

ou provas. Em análise dos autos verifica-se que assiste razão ao 

embargante, haja vista que ficou demonstrado nos autos que o autor tinha 

consciência que havia adquirido a dívida junto à embargante e mesmo 

assim quis postular em Juízo com o intuito de adquirir vantagem ilícita, o 

que é inadmissível. Assim, conheço os embargos e o ACOLHO para 

constar a seguinte redação no dispositivo da sentença: Posto isso, julgo 
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improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 

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

pagamento de: a) 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. O valor dos honorários foi 

fixado levando-se em conta o zelo do profissional responsável pelo zelo 

do profissional, natureza e importância da causa; b) pena de litigância de 

má-fé no equivalente a 5% do valor da causa a ser revertido em favor da 

reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 03 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE REGINA NEVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida EMBRATEL para responder 

o recurso no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001227-20.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SEVERINO LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório 

conforme autoriza o artigo 38 da Lei 9.099/99. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material, conforme se infere do artigo 1.022 do CPC. Vejamos: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na hipótese dos autos, o 

embargante alega que houve contradição e omissão na sentença que 

julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, vez que o dispositivo 

constou que a solução ocorreu sem resolução de mérito. Além disso, não 

teria sido arbitrada multa diária em caso de não cumprimento da obrigação 

de fazer pela parte requerida. Analisando os autos, verifica-se que 

assiste razão a parte embargante somente quanto a existência de 

contradição na sentença, uma vez que o processo foi julgado extinto sem 

resolução do mérito, entretanto, os pedidos do autor foram apreciados em 

seu mérito, de forma que a fase de conhecimento analisou o mérito do 

pedido. No entanto, no que se refere a alegada omissão quanto a 

imposição de multa diária no caso de não cumprimento da obrigação de 

fazer, tenho que a solução deve ocorrer não pela imposição de multa mas 

sim por ocorrência de desobediência ou outra medida adequada para 

cumprimento do comando jurisdicional. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para corrigir a contradição 

apontada e fazer constar a seguinte redação no dispositivo da sentença: 

Em relação ao dano material, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, ante a inépcia da inicial. Por conseguinte, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para CONDENAR a 

requerida em obrigação de fazer consistente no cancelamento dos 

serviços “Universo Vivo diário” ao custo de R$ 0,99 (noventa e nove 

centavos) e “Universo Vivo semanal”, ao custo de R$ 2,99 (dois reais e 

noventa e nove centavos), sob pena de desobediência, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, o que faço com fulcro no artigo 

487, inciso I do CPC. MANTENHO inalterado os demais termos da r. 

sentença. Intimem-se as partes da presente decisão. Certifique-se o 

trânsito em julgado da r. sentença, após, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 19 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MAGALHAES NOBRE (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001417-80.2017.8.11.0005. REQUERENTE: PATRICIA MAGALHAES 

NOBRE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na hipótese dos autos, os embargos 

de declaração objetiva alterar o resultado do julgado, o que é inadmissível, 

devendo, portanto, ser perseguido mediante interposição de recurso 

próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios na decisão 

atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. 
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sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 20 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-22.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA CARMO DE LIMA NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000177-22.2018.8.11.0005. REQUERENTE: POLIANA CARMO DE LIMA 

NATALINO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juízo, eis que a prova pericial é desnecessária diante 

das provas juntadas aos autos. Julgo o mérito. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque 

negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do débito 

gerador da dívida através da juntada do contrato assinado pela autora do 

Plano de Telefonia Móvel “Vivo Internet 5Gb” celebrado entre as partes na 

data de 10 de junho do ano de 2013, sendo este período anterior à 

negativação debatida. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação do débito pela autora, tendo apresentado, 

ainda, o cadastro interno da consumidora, tornando legítima a negativação 

em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, teve o 

autor a oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos o eventual 

cancelamento do plano em impugnação, situações que não foram 

evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Diante desse quadro fático o reclamante sequer apresentou 

manifestação plausível em relação aos documentos juntados pela 

reclamada. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por fim, 

não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de 

forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a 

procedência do pedido contraposto quanto às faturas devidas e não 

quitadas no valor de R$ 404,87 (quatrocentos e quatro reais e oitenta e 

sete centavos). Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Desta forma, verifica-se que a conduta da parte reclamante 

se encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto 

para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 

404,87 (quatrocentos e quatro reais e oitenta e sete centavos), quantia 

que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 

10% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme 

prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Revogo os benefícios da justiça gratuita. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 11 de julho 

de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 11 julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000148-40.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WIBINY NEGUEBY ALMEIDA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA REQUERENTE: WIBINY 

NEGUEBY ALMEIDA MACIEL REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. De início, rejeito a 

impugnação ao endereço de residência do autor, vez que a declaração de 

residência do autor feita pela parte autora, bem assim o comprovante de 

endereço declinado na peça inicial não foram elididos por qualquer prova 

pela ré e, não evidenciada qualquer irregularidade, resta afastada a 

referida questão. Rejeito a preliminar de indevida concessão de gratuidade 

da justiça, primeiro porque basta a declaração de hipossuficiência para a 

concessão, devendo a reclamada afastar a presunção da referida 

declaração de forma a demonstrar que a parte goza da possibilidade de 

arcar com as custas judiciárias, o que não foi feito, e segundo porque 

nesta fase sequer há condenação em custas, taxas e honorários 

advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 9.099/95. Analisadas 

as questões preliminares, julgo o mérito. Verifica-se que se trata de 

relação de consumo, devendo, portanto, ser aplicado o CDC ao caso. 

Portanto, considerando a hipossuficiência do reclamante diante da 
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empresa requerida, defiro a inversão do ônus da prova em seu favor, com 

fulcro no artigo 6º, inciso VIII do Código Consumerista. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, vez que regra a do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

sua inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que é possuidor da linha 

telefônica pré-paga, de número (65) 9243-8136, que utilizava há mais de 2 

anos, cuja qual não havia apresentado quaisquer problemas até o mês de 

outubro de 2016. Contudo, após ter solicitado a migração para o Plano 

Controle em 28.11.2016, cujo pagamento é mensal, ficou impossibilitado de 

realizar qualquer ligação a partir do dia 14.12.2016. Argumenta que entrou 

em contato com a requerida e não teve sucesso em resolver o problema 

ensejador do bloqueio da sua linha telefônica. Restou incontroverso no 

feito que houve o bloqueio da linha telefônica móvel do autor, sob a 

justificativa, pela ré, de suspeita de fraude. A ré aduz que o bloqueio visa 

a segurança das partes contra a contratação fraudulenta de serviços por 

terceiros de má-fé, munidos de dados e documentos de pessoas de 

boa-fé. Em que pese a prudente conduta da empresa em adotar práticas 

de segurança que busquem coibir condutas criminosas – inclusive por 

força do entendimento jurídico de que incumbe às empresas prestadoras 

de serviços implementarem mecanismos de proteção -, há que se 

considerar que o consumidor não pode restar prejudicado, sequer 

impossibilitado de desempenhar suas tarefas cotidianas, ante o bloqueio 

de sua linha telefônica. Ocorre que, antes de bloquear a linha, a ré não 

enviou qualquer notificação ao usuário, estipulando prazo para que fosse 

esclarecida a natureza do consumo identificado como incomum, com o 

objetivo de realizar o bloqueio e o cancelamento dos serviços. Assim, o 

bloqueio da linha telefônica do autor se deu de forma indevida. Diante de 

tal situação, verifica-se o dano moral que ressai da falha na prestação 

dos serviços da ré, fato que impõe o dever de compensar o consumidor, 

uma vez que o cancelamento se deu indevidamente. No mesmo sentido, a 

jurisprudência deste Estado: TELEFONIA FIXA. BLOQUEIO INDEVIDO DO 

SERVIÇO EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. ALEGAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. Caracteriza ato ilícito 

a suspensão imotivada dos serviços telefônicos. O telefone é considerado 

indispensável à vida moderna. A suspensão do serviço acarreta, 

inegavelmente, transtornos ao usuário, mormente por se tratar de 

consumidora pessoa jurídica, que utiliza o telefone na realização de suas 

transações comerciais. Negado provimento ao recurso da requerida. 

Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por 

danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 6.000,00 (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 161652220128110002/2016, Turma Recursal Única, 

Julgamento e Publicado no DJE em 29.02.2016) Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 9.540,00. Posto isso, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do 

mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor 

de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais), a título de danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, 

cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a 

correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento. Sem condenação 

em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 16 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN GERALDINE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000205-87.2018.8.11.0005. REQUERENTE: KELLEN GERALDINE ALVES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A autora sustenta que jamais travou relação 

jurídica com a ré, no entanto, foi inscrita nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida inexigível, de modo que pugna pela declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Por sua vez a 

requerida, em defesa, suscitou questão preliminar e requereu a 

improcedência da ação. Em contestação, a reclamada suscitou a 

ocorrência de prescrição e alegou, em resumo, que a inscrição se deve 

por dívida inadimplida, fato que ensejou a inscrição do nome da reclamante 

no serviço de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar de prescrição 

suscitada pela ré considerando que embora o prazo para reparação de 

ano ilícito seja de três anos (art. 206, §3º, V), tal prazo somente é 

computado quando do conhecimento do evento danoso – negativação, 

assim, considerando que não há nos autos prova da ciência inequívoca 

pelo autor da inscrição indevida, tal como notificação usualmente 

encaminhadas pelas empresas aos consumidores, não ocorreu 

prescrição da presente pretensão. De início, rejeito a preliminar de inépcia 

da petição inicial por ausência de juntada de comprovante de residência 

válido, eis que a requerida não trouxe qualquer elemento de prova 

tendente a demonstrar que a autora reside em localidade diversa do 

comprovante de residência apresentado, restando competente este juízo. 

Ainda, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a 

ocorrência ou não de pretensão resistida não afasta a competência 

jurisdicional para decidir o caso em questão. Analisadas as questões 

preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Denota-se que a ré se 

limitou a juntar apenas um único extrato bancário, que não demonstra de 

forma incontestável a existência da dívida inscrita no Serasa/SPC, eis que 

há divergência quanto à data do vencimento da obrigação e quanto ao 

valor do débito, sem qualquer outro elemento a corroborar a existência do 

débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa ré, face a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

ao contrato inscrito nos órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo 

impor ao consumidor a produção de prova ou contraprova de fato 

negativo. Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, portanto, a 

manutenção da exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se 

impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que 

apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto 

o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo 

reclamante. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos 

autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos 

pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta 
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forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00, de acordo 

com a fundamentação delineada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR 

inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$ 36,70; e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso 

(data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo 

INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 16 

de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 16 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001152-78.2017.8.11.0005. REQUERENTE: FABRICIO DE ALMEIDA LARA 

REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Em sua inicial, a parte reclamante sustenta, em 

síntese, que teve seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em 

decorrência de dívida inexistente lançada pela reclamada, razão pela qual 

pleiteia a declaração de inexistência de débito e danos morais. De início, 

rejeito a preliminar de incompetência do juízo, considerando que a prova 

pericial é desnecessária para o julgamento do feito, bem assim pelo fato 

de que a ré sequer apresentou qualquer prova que possa ser objeto de 

análise pericial. Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova, ônus que não se desincumbiu. Isto 

porque a instituição financeira não acostou nos autos qualquer prova 

tendente a sustentar suas afirmações, logo, não coligiu aos autos prova 

que atestasse a regular contratação do suposto débito, tais como o 

contrato assinado pelo autor, gravações telefônicas, entre outras provas. 

Em resumo: a requerida não trouxe qualquer elemento hábil para 

comprovar a regularidade da dívida, pois os dados concretos visando 

comprovar a contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis 

pela reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão do 

reclamante. O ato ilícito (art. 186, do Código Civil) é praticado em 

desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual. 

Causa dano a outrem, criando o dever de reparar tal prejuízo (artigos 927 

e 944, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor) 

seja ele moral ou patrimonial (Súmula 37 do STJ). Logo, produz efeito 

jurídico, só que este não é desejado pelo agente, mas imposto pela lei. 

Partindo desse contexto, observo que houve conduta ilícita da ré 

consistente em anotar no Serasa/SPC o CPF do autor de forma indevida, 

portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é a medida que se 

impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que 

apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto 

o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pela 

reclamante. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente 

da inclusão indevida do nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a 

quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Por fim, 

rejeito o pedido de restituição de quantia, seja porque trata-se de pedido 

genérico e ilíquido, seja porque não há qualquer prova nos autos da 

existência de descontos na conta bancária do auto em decorrência do 

evento debatido. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 8.748,00; e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, 

que deverá ser acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nesta fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 16 de 

julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 16 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ROCHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000332-25.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MATEUS ROCHA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 
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assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. De plano, 

rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável para a 

propositura da ação, vez que o nome da autora, de fato, encontra-se 

negativado pela ré ante a constatação feita por este juízo no site do 

SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato juntado nos autos, que foi 

extraído de site de consulta oficial credenciado aos órgãos de proteção ao 

crédito. Analisada a questão preliminare, julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada do contrato do 

Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle” celebrado entre as partes na 

data de 11 de fevereiro do ano de 2014, sendo este período anterior à 

negativação debatida. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação do débito pela autora, considerando a 

existência de pagamentos do plano de telefonia, do cadastro interno do 

consumidor e do envio de faturas para pagamento, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro 

lado, teve o autor a oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos o 

eventual cancelamento do plano em impugnação, situações que não foram 

evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Diante desse quadro fático o reclamante sequer apresentou 

impugnação em relação aos documentos juntados pela reclamada. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por fim, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$ 198,17. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar 

a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 198,17, quantia 

que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Defiro a gratuidade 

da parte autora. Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 16 de julho de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 16 julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000403-27.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE RONALDO SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar ausência de documento 

indispensável à propositura da ação, eis que a existência da negativação 

debatida foi confirmada por consulta por este juízo, com os mesmos dados 

do extrato juntado pelo autor. Pontue-se que não é o caso de aplicação da 

Súmula 385 do STJ, vez que a pendência financeira citada é posteriore à 

então debatida, considerando-se a data da inclusão do débito, de forma 

que tal situação não se amolda ao entendimento jurisprudencial. Passo ao 

exame do mérito. Compulsando os autos verifica-se que a empresa 

requerida não acostou nos autos qualquer documento assinado pela 

autora, gravação telefônica demonstrando a contratação ou renegociação 

de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do autor 

fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o débito. 

Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da parte 

promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco por realizar 

referida negociação (sem a conferência de documentos pessoais) deve 

ser suportado única e exclusivamente pela empresa fornecedora de 

serviços. Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 

do CDC). Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos 

autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, o que somente confirma a procedência do pedido 

para ver declarada a inexistência dos débitos. Logo, não tendo a 

requerida comprovado a validade da cobrança, evidencia-se nos autos 

que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, a declaração de inexistência da dívida no valor de R$ 520,97 e 

exclusão do nome da parte autora do SPC/SERASA. No que tange ao 

pedido de danos morais, este é procedente. O dano moral ocorre na 

modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes da 

Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, 

salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais), 

pela fundamentação acima delineada. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, com fulcro no artigo 

487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos 

no valor de R$ 520,97; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao 

mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do 

STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 

do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 16 de julho de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

___________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 16 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001294-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIMA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001294-82.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DIMA PEREIRA DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando 

pela declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Realizada a audiência de conciliação, embora a ré tenha comparecido ao 

ato, não ofereceu defesa, razão pela qual aplico os efeitos da REVELIA 

para julgar procedentes os pedidos de declaração de inexistência de 

débito e de indenização por danos morais. No entanto, no que se refere 

aos danos morais, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, arbitro o montante requerido, conforme a fundamentação 

que segue: Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa, a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Dessa forma, diante da presunção de veracidade das alegações 

constantes da inicial, bem como da inexistência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da autora, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR inexistente o débito 

discutido nos autos; e, b) CONDENAR o requerido ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por fim, declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

Sem custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias, após 

o que, nada requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

P.I.C. Diamantino/MT, 19 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SILVESTRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000323-63.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RENATA SILVESTRE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

O caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente e sem 

notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. Rejeito a preliminar suscitada pela requerida de 

falta de interesse de agir, vez que a tentativa de resolução administrativa 

ou a resistência de pretensão, embora recomendáveis, não são condições 

para o ajuizamento de ação e, ainda, pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, 

da CF, que prevê o princípio inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão 

pela qual afasto a preliminar arguida. Passo ao exame do mérito. O caso é 

de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, 

por certo que caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo 

à baila ao menos o contrato, atendimento telefônico ou documento 

assinado pela parte reclamante apontando a referida contratação dos 

débitos discutidos, o que não foi feito, até porque não apresentou 

qualquer prova nos autos. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, tendo em vista que juntou telas do sistema interno 

ilegíveis, não sendo possível analisá-las como meio de prova, evidencia-se 

nos autos que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, 

fazendo jus, portanto, à declaração de inexistência da dívida objeto da 

ação. No entanto, no que tange ao dano moral, este é improcedente. Isto 

porque, conforme consulta deste juízo a autora possui anotações 

preexistentes no SPC/SERASA e outras bases, conforme segue: -----------

-------------------------------- C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -----------

-------------------------------- NOME: RENATA SILVESTRE DE OLIVEIRA 

DATA NASCIMENTO: 21/03/1985 CPF: 345.473.118-62 ------------------------

------------------- NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não 

constam registros de SPC na Entidade consultante. ----------------------------

--------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ------------------

------------------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES * 

CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR ENT.ORIGEM: CDL - SAO 

PAULO / SP DATA VENCIMENTO: 01/03/2014 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 7.183838.2.0 VALOR: 39,91 DATA INCLUSAO: 

13/04/2014 * CREDOR: BANCO BRADESCO S/A TELEFONE: 0800 557 222 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 07/02/2014 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO/FATURA: 345473118000062 VALOR: 

489,45 DATA INCLUSAO: 18/04/2014 E, assim sendo, não havendo prova 

de irregularidade da inscrição preexistente realizada pela empresa 

“Móveis Gazin” no SPC/SERASA ou de eventual discussão judicial do 

débito, não se mostra cabível a indenização por danos morais no caso, 

conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a 

preexistência de legítima inscrição, impõe-se reconhecer que, não 

obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato não poderia atingir a 

dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. Dano moral não 

caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 

0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 

30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS 

INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Súmula n. 

385 do STJ dispõe que em havendo prévios registros desabonadores de 
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crédito no nome do consumidor, e não demonstrando este que tais 

anotações são indevidas, descabe indenização por dano moral em 

decorrência de novo registro, ainda que também indevido, porquanto a 

única providência possível é o cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 

08020540720118120002 MS 0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. 

Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/02/2016). Ademais, insta consignar que a 

ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito não configura dano moral quando preexistente restrição válida. 

Neste sentido, a jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

CONTRATO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO 

CONFIGURA DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO 

VÁLIDA. PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais e JULGO PROCEDENTE o 

pedido de declaração de inexistência de débito para declarar inexistente o 

débito objeto da pretensão inicial no valor de R$ 489,45, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 23 de julho 

de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 23 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JILSON MARCOS FARIAS MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000214-49.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JILSON MARCOS FARIAS 

MACIEL REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Na peça inicial a parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

já quitada lançada pela reclamada. De início, rejeito a preliminar carência 

da ação, vez que a tentativa de resolução extrajudicial, embora 

recomendável, não cria óbice à propositura da ação, de forma que 

convém aplicar o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova, 

ônus que não se desincumbiu. Isto porque, em que pese as alegações da 

reclamada de que as restrições seriam legítimas, a empresa ré não 

comprovou a exigibilidade das inscrições no Serasa de duas dívidas em 

nome do autor sob a rubrica de Refin, considerando que este comprovou 

que está pagando dentro do prazo fixado as parcelas que tem como 

credora a instituição financeira ré, bem assim pelo fato de que o valor 

inscrito como Refin sequer guarda identidade com a pendência financeira 

parcelada pelo autor. Não logrando êxito a empresa promovida em 

comprovar a relação subjacente e, via de consequência, que a anotação 

estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária 

assumida pela parte autora, devem os débitos discutidos serem 

declarados ilegais. Ressalte-se tratar de anotação de Refin, uma espécie 

de restrição financeira que faz parte de um banco de dados de 

pendências financeiras de consumidores, sendo uma subdivisão do banco 

de dados do Serasa, logo, tal cadastro é evidentemente prejudicial ao 

crédito do autor e a mera inscrição indevida de Refin também ocasiona 

dano moral in re ipsa. Partindo desse contexto, observo que as 

pendências financeiras nos valores de R$ 2.430 e R$ 2.340,00 em nome 

da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito são indevidas, 

portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é a medida que se 

impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que 

apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto 

o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pela 

reclamante. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, 

ratifico a tutela de urgência deferida e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR a inexigibilidade das pendências financeiras discutidas nos 

autos; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de 

danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, 

a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 11 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000355-68.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARINA GOMES DE ARRUDA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

sustentando que foi abusiva a conduta da ré em realizar cancelamento 

automático da passagem aérea adquirida do trecho de volta em 

20.03.2018 (voo 1400), após a ausência de embarque no trecho da ida em 

17.02.2018 (voo 1421), pugnando, assim, pela indenização a título de 

danos materiais e danos morais. De plano, acolho o pedido da ré para que 

seja retificado o polo passivo e passe a constar como requerida “Gol 

Linhas Aéreas S.A.”, de acordo com os documentos constitutivos 

anexados pela requerida. Ainda, rejeito a existência de conexão com o 
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processo nº. 1000354-83.2018.811.0005, em trâmite neste Juizado 

Especial, eis que a causa de pedir é diversa, tratando-se de relação 

jurídica e passagem distinta da discutida pela autora. Julgo o mérito. 

Assegura a autora que em 17/03/2018 não conseguiu realizar o embarque 

por dificuldades na locomoção entre as cidades de Diamantino/MT e 

Cuiabá/MT, tendo perdido o voo de ida. Entretanto, como a passagem 

adquirida pela promovente abrangia o trecho ida e volta de Cuiabá/MT a 

Congonhas/SP, em 20/03/2018 se locomoveu até o aeroporto de 

Congonhas e não conseguiu realizar o voo, sendo informada que o bilhete 

de retorno havia sido cancelado pela ré e, ante a falha na prestação de 

serviço a autora teve que comprar outro bilhete aéreo para retornar para a 

Capital no valor de R$ 679,43. A autora narra que foi impedida de 

embarcar no voo de retorno para Cuiabá, evidenciando falha na prestação 

de serviço da Apelada. Restou incontroverso o desembolso para 

pagamento do trecho de volta, tendo a ré corroborado com a alegação da 

parte autora de que foi impedida de embarcar no voo de retorno, já que a 

ré apenas se limitou a disponibilizar crédito remanescente em seu 

benefício pelo “no show” (id. 13167742, p.10). Portanto, a ré cometeu 

conduta abusiva ao cancelar de forma automática e unilateral o trecho de 

volta da passagem aérea, sob o motivo de não ter a passageira se 

apresentado para embarque no voo antecedente, sendo tal fato ensejador 

de reparação por danos materiais e materiais. De rigor, assim, aplicar o 

informativo n. 618 do STJ, que assim pacificou o assunto: Tema: Contrato 

de transporte aéreo de pessoas. Trechos de ida e volta adquiridos 

conjuntamente. Não comparecimento do passageiro para o trecho de ida 

(no show). Cancelamento devviagem de volta. Conduta abusiva. "A 

adoção do cancelamento unilateral de um dos trechos da passagem 

adquirida por consumidor quando do não comparecimento no voo de ida é 

prática tarifária comumente utilizada pelas empresas do ramo de 

transporte aéreo de passageiros e parece ter por finalidade exclusiva, ou 

ao menos primordial, a viabilização da nova comercialização do assento 

da aeronave, atendendo a interesses essencialmente comerciais da 

empresa, promovendo a obtenção de maior de lucro, a partir da dupla 

venda. É imperioso que se diga que esse propósito, embora justificável do 

ponto de vista econômico e empresarial, não basta para legitimar a adoção 

de práticas que causem prejuízos à parte vulnerável da relação de 

consumo, cuja proteção é imposta pela Constituição Federal e 

concretizada pelo Código de Defesa do Consumidor. Considerando as 

linhas principiológicas do CDC, revela-se abusiva a prática comercial 

analisada por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a 

vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções 

impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e 

serviços prestados. De fato, no que respeita ao enriquecimento ilícito, ele 

se configura de forma evidente no momento em que o consumidor, ainda 

que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o 

serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque 

autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o 

voo de volta. Deveras, o cancelamento da passagem de volta pela 

empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual 

o consumidor pagou, a caracterizar, claramente, o cumprimento adequado 

do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela 

outra. Noutro ponto, constata-se falta de razoabilidade, principalmente no 

que respeita à aplicação de penalidades pela empresa aérea, nas 

hipóteses em que observada não apenas o abusivo cancelamento do voo 

subsequente, mas uma sucessão depenalidades para uma mesma falta 

cometida pelo consumidor. Por seu turno, é cediço que a ausência de 

qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as 

cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao 

princípio da transparência (CDC, art. 4º, caput) – o que resulta a nulidade 

da respectiva cláusula contratual, com fundamento no art. 51, inciso XV, 

do CDC. Conclui-se, desse modo, que a conduta da companhia de 

cancelar o bilhete de volta, por não ter sido utilizado pela parte o bilhete de 

ida, configura ato ilícito, gerando para o consumidor o direito de ser 

ressarcido por eventuais danos morais que suportar, dependendo das 

circunstâncias de cada caso". O ato ilícito (art. 186, do Código Civil) é 

praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo 

individual. Causa dano a outrem, criando o dever de reparar tal prejuízo 

(artigos 927 e 944, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do 

Consumidor) seja ele moral ou patrimonial (Súmula 37 do STJ). Logo, 

produz efeito jurídico, só que este não é desejado pelo agente, mas 

imposto pela lei. Nesta linha, restou comprovada a conduta abusiva e ilícita 

da ré consistente em cancelar automaticamente o voo de retorno da parte 

requerente, havendo incontestável nexo causal entre a conduta e o 

evento danoso, ressaindo o dever indenizatório para condenar a 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 679,43 a título de danos 

materiais, pelo novo bilhete adquirido após o cancelamento do voo, bem 

assim ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados da petição inicial, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por 

danos materiais no valor de R$ 679,43 (seiscentos e setenta e nove reais 

e quarenta e três centavos), devendo o montante ser corrigido pelo INPC 

desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros 

de mora desde a ocorrência do evento danoso (Art. 398 do CC); e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, 

quantia que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a 

contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 

9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 23 de julho de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 23 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALTEIR SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000226-63.2018.8.11.0005. REQUERENTE: WALTEIR SANTOS 

NASCIMENTO REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

sustentando que não teria sido prestada a devida assistência pela 

companhia aérea ré após o cancelamento do voo G3-1716, pugnando, 

assim, pela indenização a título de danos materiais e danos morais. Julgo o 

mérito. No que tange aos danos extrapatrimoniais, o requerente não 

demonstrou ter sofrido lesão a direito de personalidade ou à sua 
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dignidade, bem assim situação que tenha causado angústia, sofrimento e 

abalo moral, a ponto de causar desequilíbrio emocional ou psicológico, 

razão pela qual não prospera seu pleito indenizatório. A própria parte 

autora, em sua petição inicial, informou que foi encaminhada para estadia 

em Hotel durante o tempo de espera e, ainda, em contestação a ré 

demonstrou que forneceu assistência ao autor, já que disponibilizou 

vouchers para alimentação, estadia e realocação do passageiro no voo JJ 

3893 operado pela Latam, com o trecho de Brasília/DF para Cuiabá/MT, 

tendo o autor chegado ao seu destino em 28.02.2018 às 7h:30min. O 

recorrente, em verdade, demonstrou insatisfação com a prestação de 

serviços da ré – o que está dentro de seu direito como consumidor –, 

porém não se pode negar que o auxílio foi de fato prestado. Em outras 

palavras, os fatos revelaram que houve transtornos inerentes à vida em 

sociedade, caracterizados, como tais, como dissabores da vida moderna. 

No mesmo sentido: CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO E 

REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VOO POSTERIOR. COMPANHIA 

AÉREA QUE PRESTOU A DEVIDA ASSISTÊNCIA. DANO MATERIAL NÃO 

COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO 

COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM O 

CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71007545619, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 

29/03/2018) Desta feita, a indenização por danos morais se revela 

incabível ante a prestação de assistência ao autor pelo cancelamento de 

voo. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via 

de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, o que faço 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro 

a gratuidade à parte autora. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido 

o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o projeto de sentença para 

homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Diamantino/MT, 23 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 23 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 077/2018

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 o Decreto 015/87, de 6 de julho de 1987, que declara 

feriado municipal o dia 25 de julho, dia santificado a São Cristóvão, 

padroeiro desta Cidade,

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente no Fórum desta Comarca no dia 25 de 

julho de 2018.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais com vencimento nessa data 

para o próximo dia útil subsequente.

Art. 3º - Comunique-se a Corregedoria-Geral da Justiça e Presidência do 

Tribunal de Justiça deste Estado, bem como Promotoria de Justiça, 

Defensoria Pública e 22ª Subseção da OAB.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 09 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004785-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIA LUZIA BARRETO BARBOSA (REQUERENTE)

GIOVANA BARRETO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

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 : 

1004785-64.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se INTEGRALMENTE 

conforme o deprecado, servindo a cópia de mandado. Para a elaboração 

do referido estudo, determino que a Equipe Multidisciplinar deste Juízo, 

providencie in loco o necessário, no prazo de 10 (dez) dias. Juntado aos 

autos, devolva-se com as nossas homenagens. Às providências. 

Primavera do Leste-MT, 23/07/2018. Eviner Valério Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 122006 Nr: 4531-84.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSD, MEDSD, CDSD, CPDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTEMIR NOGUEIRA 

MENDES - OAB:MS 5475

 Em detrimento da decisão de fl.83, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a 

parte Executada, por intermédio de seu advogado, para ciência da 

liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade de 

Juliano Barbosa Duarte. Impulsiono estes autos também a Defensoria 

Pública local, uma vez que atua nos autos em defesa da autora, para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 123651 Nr: 6210-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBM, ROBERTA BERNARDELLI MOROSOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CAPITELLI MOROSOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O Ministério Público não impugnou a prestação de contas, razão pela qual, 

intime-se a inventariante conforme determinado à f. 368.

Juntadas as ultimas declarações e os documentos essenciais 

mencionados na decisão de f. 368, manifeste-se o Ministério Público 

acerca da possibilidade, ou não, de homologação da partilha, inclusive 

sobre o pedido de f. 372/373.

Outrossim, tratando-se de arrolamento comum (arts. 664, 665 e 667, do 

CPC), entendo que não há intervenção das Fazendas Públicas.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 11/05/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 142665 Nr: 1007-11.2015.811.0037

 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: INES BARBOSA DA SILVA, JOÃO BARBOSA DA 
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SILVA, TEREZINHA DE JESUS BARBOSA FRANCISCO, ZACLIS DA SILVA 

REZENDE, DEJALMA BARBOSA DA SILVA, ORLANDO BARBOSA DA 

SILVA, ANTÔNIO CARLOS BARBOSA DA SILVA, INES BARBOSA DA 

SILVA, JERONIMO BARBOSA DA SILVA FILHO, ELIZABETE SILVA DE 

OLIVEIRA, CRISPINIANA BARBOSA MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, ERICA DA SILVA - OAB:86.598/PR, JOÃO MANOEL 

JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 

13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o teor da petição de f. 209 não apresenta correlação 

com o presente feito, desentranhe-se.

O pedido de f. 214/215 foi indeferido à f. 252 no que tange a “conversão” 

da presente ação em processo judicial eletrônico, conforme definiu a 

portaria 116/2016.

Em que pese a impugnação da herdeira Terezinha aos termos das 

primeiras declarações às f. 252, verifico que a mesma postulou a 

designação de audiência de conciliação.

Entendo possível a realização de audiência de conciliação, todavia, por 

cautela, tenho que todos os herdeiros devem estar citados da ação, sob 

pena de qualquer ato realizado na ausência de sucessor ser nulo.

Assim, antes de deferir o pedido de citação editalícia dos herdeiros Djalma 

e Orlando, intimem-se a Dra. Erica e a herdeira Terezinha que já se 

manifestaram no processo para informarem, se dispuserem da 

informação, o endereço dos herdeiros não localizados, no prazo de 10 

dias.

Caso não tenham conhecimento dos endereços que sejam informados 

seus CPFs para viabilizar a busca através dos órgãos conveniados junto 

ao TJMT.

Informado o endereço dos herdeiros, citem-se os herdeiros, expedindo-se 

o necessário.

Cite-se Zaclis por carta precatória, conforme postulado na f. 257.

Após, venham-me os autos conclusos para designação de audiência de 

conciliação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 05/04/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 142665 Nr: 1007-11.2015.811.0037

 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: INES BARBOSA DA SILVA, JOÃO BARBOSA DA 

SILVA, TEREZINHA DE JESUS BARBOSA FRANCISCO, ZACLIS DA SILVA 

REZENDE, DEJALMA BARBOSA DA SILVA, ORLANDO BARBOSA DA 

SILVA, ANTÔNIO CARLOS BARBOSA DA SILVA, INES BARBOSA DA 

SILVA, JERONIMO BARBOSA DA SILVA FILHO, ELIZABETE SILVA DE 

OLIVEIRA, CRISPINIANA BARBOSA MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, ERICA DA SILVA - OAB:86.598/PR, JOÃO MANOEL 

JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 

13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico apesar de constar no sistema a determinação para intimação de 

todas as partes acerca da decisão de fls. 258, não houve a publicação da 

referida decisão no DJE, visto que não gerado a certidão nos autos.

Assim, em cumprimento a decisão e diante do pedido de citação editalícia 

dos herdeiros Djalma e Orlando, intimo a Dra. Erica e a herdeira Terezinha, 

por intermédio de seus advogados, para que informem, se dispuserem da 

informação, o endereço dos herdeiros não localizados, no prazo de 10 

dias.

Caso não tenham conhecimento dos endereços que sejam informados 

seus CPFs para viabilizar a busca através dos órgãos conveniados junto 

ao TJMT.

Sem embargo da providência acima impulsiono os autos para citação do 

herdeiro Zaclis, por carta precatória, conforme postulado na f. 257.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 1º e 2º LEILÃO JUDICIAL

Processo nº 65-77.1995.811.0037 (Código 3458)

 Ação: Execução de Título Extrajudicial > Processo de Execução > 

Processo Cível e do Trabalho.

Exequente: Banco Bamerindus do Brasil S/A - Executado: Damo e Damo 

Ltda, Darci Silva de Araujo, Ismael Darci Damo

 Leiloeira: LUZINETE MUSSA DE MORAES PEREIRA - Leiloeira Rural 

071/2013/Famato e Leiloeira Pública Oficial 014/2009/Jucemat

 Data para realizar o 1º leilão: dia 03/09/2018 - 2ª feira - 13:15 horas.

Data para realizar o 2º leilão: dia 14/09/2018 - 6ª feira - 13:15 horas.

Local do leilão: Átrium do Fórum da Comarca de Primavera do Leste, sito 

na Rua Benjamin Cerutti, n.º 252, Centro.

Primavera do Leste-MT, CEP 78.850-000, Fone (66) 3500-1100

O leilão será realizado na forma do novo CPC, em duas datas, e nas 

condições de venda e pagamento aqui estabelecidas, sendo presencial e 

on-line simultaneamente pela Internet, sendo que o interessado em 

participar de forma eletrônica deverá se habilitar no site 

www.kleiberleiloes.com.br, com antecedência de 24 (vinte e quatro) 

horas da data do leilão, e uma vez aprovado o cadastro, receber senha 

pessoal e intransferível para acessar o sistema e oferecer lances.

 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):

 - 01 Veículo Mitsubishi Lancer Sport Ralliart, gasolina, ano 2011, chassis 

JMY1MCX4ACV000399, placa NUA-2821. Avaliação R$ 95.562,00 

(noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais) em 04/03/2016, 

valor que será atualizado até a data do leilão.

 CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO: 1) No 1º leilão o bem penhorado 

será oferecido à venda, pelo valor da avaliação, ou mais, se lance houver. 

2) No 2º leilão, o bem será oferecido à venda pelo valor mínimo de 70% 

(setenta por cento) do valor da avaliação. 3) O interessado em arrematar 

o bem em parcelas, poderá apresentar ao leiloeiro proposta de 

arrematação, em no máximo 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, 

sendo a primeira parcela paga à vista. 4) Em qualquer hipótese de 

parcelamento, pelo valor da avaliação ou não, o pagamento à vista 

prevalece sobre o pagamento à prazo. 5) Comissão do Leiloeiro: 5% 

(cinco por cento) a ser pago à vista pelo arrematante. 6) Em ocorrendo a 

adjudicação a comissão será de 2,5% (dois e meio por cento) do valor da 

avaliação. 6.1. Suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelo pagamento da comissão do 

leiloeiro fixada em 2,5% (dois e meio por cento). Nos demais casos, a 

comissão do leiloeiro será de acordo com o estabelecido na Resolução nº 

236/2016/CNJ. 7) O não pagamento da comissão e/ou do valor da 

arrematação, implica na aplicação das penalidades legais ao arrematante.

ONUS, RESTRIÇÕES, RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: As 

constantes descritas no auto de penhora e avaliação do bem, devendo o 

interessado dar vistas, consultar os autos, visitar e vistoriar "in-loco" o 

bem, sendo que o mesmo será vendido no estado físico em que se 

encontra, não cabendo reclamações ou desistências não abrangidas pelo 

ordenamento jurídico vigente.

 INTIMAÇÃO: Caso o(s) executado(s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal, e os 

demais credores, fica(m) todos intimado(s) do ato através do presente 

edital, publicado no DJe e no site do leiloeiro www.kleiberleiloes.com.br.

 A decisão, homologação ou não dos atos pertinentes a este leilão, 

compete ao juízo competente.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004706-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO)

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS OAB - MT24958/O-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

OI S/A (RÉU)

RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Processo nº 1004706-85.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais Requerente: Marcia Aparecida Araújo 

Requeridos: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Outro 

Vistos etc. Inexiste nos autos elementos probatórios suficientes para a 

concessão, de plano, da tutela provisória de urgência, eis que não há 

comprovação idônea da causa do dano (condução do veículo e colisão), 

bem como instalação irregular dos cabos de energia pela concessionária. 

Destarte, valendo-me do permissivo legal previsto no §2º do artigo 300 do 

Código de Processo Penal, designo audiência de justificação prévia, para 

a data de 06 de agosto de 2018, às 13h00min. 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 (CPC, 

art.455). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 19 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004492-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO COSTA ESCOBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004492-94.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: PABLO COSTA ESCOBAR REQUERIDO: IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos etc. Trata-se de ação declaratória c/c 

indenização proposta por Pablo Costa Escobar em face de Iharabras S/A 

Indústrias Químicas, qualificados nos autos em epígrafe, com pedido de 

tutela provisória de urgência de natureza antecipatória. A pretensão 

material fundamenta-se na ausência de baixa do penhor de safra, pela 

empresa demandada, a despeito do pagamento efetuado em 30/04/2018, 

fato que impossibilita o requerente de buscar o financiamento da próxima 

safra, ressaltando, ainda, que a empresa demandada continua a promover 

cobranças da dívida quitada. Em sede de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipatória postula pela imediata baixa do penhor de safra. A 

petição inicial foi instruída com documentos. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. A 

concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Sob tal conjuntura, não há elemento probatório 

idôneo que comprove o efetivo adimplemento da obrigação. Com efeito, a 

cédula de produto rural nº SJ 05/2017 prevê a obrigação da entrega de 

288.000 (duzentos e oitenta e oito mil) quilos de soja em grãos, 

equivalentes a 4.800 (quatro mil e oitocentos) sacas de 60 Kg cada, entre 

os dias 1º de março de 2018 até 30 de março de 2018, na ADM do Brasil, 

localizada na Rod. MT 130, s/n., Km 66, Carazinho, Primavera do Leste. O 

autor, todavia, não procedeu a entrega do produto, noticiando ter efetuado 

o depósito do valor de R$273.755,80 (duzentos e setenta e três mil 

setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), na conta 27103 

do Banco Bradesco, em nome da empresa requerida. Ora, nos termos do 

artigo 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação 

diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Portanto, a ausência 

de entrega da soja, na forma pactuada, configura inadimplemento, 

incidindo os encargos contratuais moratórios, fato que eleva o valor da 

obrigação. De fato, não é lícito ao autor descumprir a obrigação de entrega 

do produto, substituindo-a, a revelia do credor, por depósito em dinheiro 

em cotação não pactuada. O descumprimento da obrigação justifica, em 

princípio, a manutenção da cobrança e do penhor de safra. Isto posto, não 

preenchidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela provisória 

de urgência. No que tange ao pedido de parcelamento das custas 

processuais, há que se registrar a inaplicabilidade do artigo 98, §6º, do 

Código de Processo Civil, o qual disciplina a situação do beneficiário da 

Assistência Judiciária. Portanto, indefiro o pedido de parcelamento e 

determino a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das 

custas processuais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição (CPC, art.290). Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

20 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004348-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA RAVANELLO (AUTOR)

A. R. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAFF,VEIT & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Nilo Amancio da Costa (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação contida no Id. retro, designa a audiência de conciliação para 

o dia 26 de setembro de 2018, às 13h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcado. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 22 de julho de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000503-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR FERREIRA MENDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000503-80.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CLAIR 

FERREIRA MENDES Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por B.V. FINANCEIRA S.A. C.F.I. em face de CLAIR FERREIRA 

MENDES, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Antes de 

integralizada a relação jurídica processual, a parte autora desistiu da 

ação. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, homologo a 

desistência da ação, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Não há medida 

judicial restritiva a ser baixada. A baixa da inscrição nominal restritiva junto 

à SERASA deve ser providenciada pela parte responsável pela inclusão, 

sendo descabida a transferência do encargo para o Poder Judiciário. 

Custas processuais pela parte autora a teor do disposto no artigo 90 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

10 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000439-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL RUBENS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar a complementação do pagamento da 

diligência do oficial de justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser 
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apresentada nos autos, no prazo de 10 dias. Bem como intimar da decisão 

do ID 14078876.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001127-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SANTOS DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001127-32.2018.8.11.0037. AUTOR: ROSIMEIRE SANTOS DUARTE RÉU: 

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO Vistos etc. Trata-se de ação monitória 

proposta por ROSIMEIRE SANTOS DUARTE em face de RONIVALDO DE 

SOUZA CAMARGO, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Antes de 

integralizada a relação jurídica processual, a parte autora desistiu da 

ação. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, homologo a 

desistência da ação, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais em face do deferimento dos benefícios da Assistência 

Judiciária, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 10 de julho de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002982-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (RÉU)

 

Processo nº 1002982-46.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Cumprimento de 

Contrato Requerente: Pizzolatto e Falk Ltda. - EPP Requerida: R. Balke e 

Balke Ltda. - ME Vistos etc. A emenda da petição inicial, com alteração do 

pedido, impactou o valor da causa. A parte autora aponta como 

responsabilidade pecuniária da parte requerida o valor total de 

R$413.515,79, com pagamento parcial de R$ 331.299,57, dos quais refuta 

R$ 184.984,10, já que representados por dação em pagamento de 

mercadorias estragadas e devolvidas, reconhecendo como pagamento 

apenas a importância de R$146.315,49. Remanesce, portanto, 

apontamento de débito no valor R$ 267.200,32 (duzentos e sessenta e 

sete mil, duzentos reais e trinta e dois centavos), de responsabilidade da 

parte requerida. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo 

patrimonial em discussão. Portanto, tratando-se de ação que envolve a 

compensação entre o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e os 

valores não restituídos das máquinas de cartão de crédito, no valor total 

de R$ 267.200,32 (duzentos e sessenta e sete mil, duzentos reais e trinta 

e dois centavos), o valor da causa deve corresponder ao valor da 

compensação, qual seja, R$ 267.200,32 (duzentos e sessenta e sete mil, 

duzentos reais e trinta e dois centavos), a teor do disposto no artigo 292, 

I, do Código de Processo Civil. Assim, valendo-me do permissivo legal 

constante do §3º do artigo 292 do Código de Processo Civil, corrijo, de 

ofício, o valor da causa e determino a intimação da parte autora para 

efetuar o recolhimento das custas correspondentes, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 10 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002045-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002045-70.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Aline Alves da Silva Requerido: Porto Seguro CIA. 

de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT), proposta por Aline Alves da Silva em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de seguro por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz a 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 21 de janeiro 

de 2017. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das 

lesões sofridas, foi acometida por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a ausência de requerimento 

administrativo pela parte autora e, afirmou ainda, que a Seguradora ré não 

pode ser condenada em honorário sucumbencial, uma vez que não deu 

causa ao ajuizamento da ação. Por fim, arguiu a inépcia da inicial, por 

ausência de pedido específico quanto ao reembolso das despesas 

médicas. No mérito, sustenta em princípio, que o caso não enseja 

indenização, eis que a suposta lesão, não foi em decorrência de acidente 

de veículo automotor, alternativamente aponta a necessidade de 

realização de prova pericial para verificar a gradação em caso de 

invalidez (Id. 9911027). Instada a manifestar-se, a parte autora impugnou a 

contestação (Id. 10209552). Perícia Médica inclusa (Id. 11275185). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das preliminares 

As preliminares suscitadas foram apreciadas e refutadas por ocasião do 

saneamento processual (Id. 10254949). Do mérito A questão controvertida 

cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a concessão da 

indenização vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, 

mister a fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. 

Assim, temos que faz jus à indenização por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo quem preencher as exigências 

cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o 

acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II 

– comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto 

é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente 

em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e 

incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas 

ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as 

premissas, a análise do material probatório denota a pertinência do direito 

material. Com efeito, há nos autos Boletim de Acidente de Trânsito do 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal, registrado sob o nº 

17009817B01, confeccionado na data do acidente noticiado na inicial e 

Relatório Cirúrgico emitido pelo Hospital São Lucas de Primavera do Leste 

– MT (Id. 8048397). Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de incapacidade intensa 

(75%) em membro superior direito (70%), consoante tabela emitida pelo 

Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (Id. 11275185). Logo, a 

requerente comprovou a sequela de caráter permanente decorrente de 

acidente de veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos 

legais para a concessão da indenização, mediante prova documental, em 

observância ao disposto na Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da 

indenização deve ser arbitrado com observância da redução da 

capacidade funcional do membro, conforme perícia médica inclusa. 

Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido formulado por Aline Alves 

da Silva, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta 

em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva 

seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$7.087,50 (sete mil 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do 

STJ. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

sobretudo em face da baixa complexidade da causa, nos moldes do artigo 
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85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001685-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AGNOLETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001685-38.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Luciana Agnoletto Requerido: Porto Seguro CIA. de 

Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT), proposta por Luciana Agnoletto em face de Porto Seguro CIA. 

de Seguros, objetivando o recebimento de seguro por invalidez 

permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz a requerente ter sido 

vítima de acidente de trânsito na data de 10 de março de 2017, na Avenida 

Belo Horizonte, no município de Primavera do Leste (MT). Afirma, 

outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, 

foi acometida por invalidez permanente. Com a inicial vieram os 

documentos inclusos. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, bem como a ausência 

de requerimento administrativo pela parte autora. No mérito, sustenta em 

princípio, que o caso não enseja indenização, eis que as supostas lesões, 

não foram em decorrência de acidente de veículo automotor, 

alternativamente aponta a necessidade de realização de prova pericial 

para verificar a gradação em caso de invalidez (Id. 8298201). Instada a 

manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação (Id. 9033004). 

Perícia Médica inclusa (Id. 11275245). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. Das preliminares do polo passivo da ação Não 

há que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo 

em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das 

seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem vinculação 

específica a determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. da ausência de requerimento 

administrativo Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. Logo, improcede a alegação de carência da ação em face da 

ausência finalização de requerimento administrativo prévio. Insta 

consignar que a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma 

pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo 

sem julgamento de mérito, implica em retardar a análise da lide que, 

evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao preenchimento 

das exigências legais para a concessão da indenização vindicada. 

Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, temos que faz 

jus à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de 

veículo quem preencher as exigências cumulativas para o recebimento 

deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor em via 

terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o dano 

decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter 

permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o 

grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial 

- esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa 

vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do material 

probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há nos 

autos Relatório de Ocorrência –APH – Controle e Estatística Suporte 

Básico de Vida – registrado sob o nº 8771 e termo de retificação de 

registro de atendimento do SAMU, confeccionado na data do acidente 

noticiado na inicial e Boletim de Ocorrência nº 2017.82603 da Policia Militar 

de Primavera do Leste – MT (Id. 6850140). Outrossim, o dano decorrente 

foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito 

judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de 

incapacidade intensa (75%) em membro inferior direito (70%), consoante 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (Id. 

11275245). Logo, a requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Luciana Agnoletto, na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros 

e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no 

valor de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ. Julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, sobretudo em face da baixa complexidade da 

causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001585-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL RODRIGUES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001585-83.2017.8.11.0037 Ação Ordinária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Lucas Gabriel Rodrigues Nunes 

Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por 

Lucas Gabriel Rodrigues Nunes em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, 

objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente 

de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de 

trânsito na data de 16 de janeiro de 2016, no município de Primavera do 

Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação, bem como a 

ausência de requerimento administrativo pela parte autora. No mérito, 

sustenta em princípio, que o caso não enseja indenização, eis que a 

suposta lesão, não foi em decorrência de acidente de veículo automotor, 

alternativamente aponta a necessidade de realização de prova pericial 

para verificar a gradação em caso de invalidez (Id. 8128195). Instada a 

manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação (Id. 9029286). 

Perícia Médica inclusa (Id. 11275240). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. Das preliminares do polo passivo da ação Não 

há que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo 

em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das 

seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem vinculação 

específica a determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. da ausência de requerimento 

administrativo Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. Logo, improcede a alegação de carência da ação em face da 

ausência finalização de requerimento administrativo prévio. Insta 

consignar que a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma 

pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo 

sem julgamento de mérito, implica em retardar a análise da lide que, 

evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar 
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arguida. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao preenchimento 

das exigências legais para a concessão da indenização vindicada. 

Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, temos que faz 

jus à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de 

veículo quem preencher as exigências cumulativas para o recebimento 

deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor em via 

terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o dano 

decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter 

permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o 

grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial 

- esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa 

vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do material 

probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há Relatório 

de Ocorrência – APH - Controle e Estatística - Suporte Básico de Vida 

(SAMU), registrado sob o nº 006689, confeccionado na data do acidente 

narrado, bem como Ficha de Atendimento Municipal a qual relata “dor 

intensa em coxa esquerda, após acidente de moto”, subscrito por médico 

(Id. 6779192). Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado 

mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, informando a existência de incapacidade intensa (75%) em membro 

inferior esquerdo (70%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional 

de Seguros Privados – CNSP (Id. 11275240). Logo, o requerente 

comprovou a sequela de caráter permanente decorrente de acidente de 

veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a 

concessão da indenização, mediante prova documental, em observância 

ao disposto na Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser 

arbitrado com observância da redução da capacidade funcional do 

membro, conforme perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo 

procedente o pedido formulado por Lucas Gabriel Rodrigues Nunes, na 

Ação Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta 

em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva 

seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$7.087,50 (sete mil 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do 

STJ. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

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 Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001299-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUERINO DALSOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº 1001299-08.2017.8.11.0037 Ação Ordinária de Cobrança de 

Seguro Obrigatório - DPVAT Requerente: José Guerino Dalsoto Requerida: 

Seguradora Líder Seguros DPVAT S/A Vistos etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por José 

Guerino Dalsoto em face de Seguradora Líder Seguros DPVAT S/A, 

objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente 

de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de 

trânsito na data de 19 de maio de 2016, no município de Primavera do 

Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, o requerido preliminarmente informou que a sua atual 

denominação social é Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A e, arguiu a ausência de apresentação de comprovante de residência 

do autor, requisito para a fixação do foro competente. No mérito, sustenta 

em princípio, que o caso não enseja indenização, eis que a supostas 

lesões, não foram em decorrência de acidente de veículo, alternativamente 

aponta a necessidade de realização de prova pericial para verificar a 

gradação em caso de invalidez (Id. 8103619). Instada a manifestar-se, a 

parte autora impugnou a contestação (Id. 9128456). Perícia Médica inclusa 

(Id. 11253702). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. 

da ausência de requisito para fixação do foro Nos termos do artigo 53, V, 

do Código de Processo Civil é competente o foro de domicílio do autor ou 

do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de 

delito ou acidente de veículos. Diante disso, havendo nos autos Registro 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nº 3466, de 

Primavera do Leste (MT), em nome do autor, com a data do acidente 

noticiado, inquestionável a competência Juízo. Do mérito A questão 

controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a 

concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença como 

exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há Registro de Atendimento do 

Serviço Móvel de Urgência (SAMU), registrado sob o nº 3466, 

confeccionado na data do acidente narrado (Id. 6082180), bem como 

Ficha de Atendimento Municipal a qual relata “queda de moto”, subscrito 

por médico (Id. 6082185). Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de incapacidade parcial e 

permanente em membro inferior esquerdo (70%), lesão média (50%) – Id. 

11253702. Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por José Guerino Dalsoto, na Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor de 

R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros 

moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme 

Súmula 426 do STJ. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da 

sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sobretudo em face 

da baixa complexidade da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001138-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA NERI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 201 de 738



VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1001138-95.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Lucimara Neri da Silva Requerido: Porto 

Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Lucimara Neri da Silva em face 

de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de seguro 

por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz a 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 13 de 

novembro de 2016, na Rua Mangueira, no município de Primavera do Leste 

(MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das 

lesões sofridas, foi acometida por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação, bem como a 

ausência de requerimento administrativo pela parte autora. No mérito, 

sustenta em princípio, que o caso não enseja indenização, eis que as 

supostas lesões, não foram em decorrência de acidente de veículo 

automotor, alternativamente aponta a necessidade de realização de prova 

pericial para verificar a gradação em caso de invalidez (Id. 7980917). 

Instada a manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação (Id. 

8183766). Perícia Médica inclusa (Id. 11252593). Formalizados os autos, 

vieram conclusos para sentença. Das preliminares do polo passivo da 

ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora 

Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de 

qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem 

vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da ausência 

de requerimento administrativo Nos termos do artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”. Logo, improcede a alegação de carência da 

ação em face da ausência finalização de requerimento administrativo 

prévio. Insta consignar que a contestação ofertada denota, 

indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, 

extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em retardar a 

análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

Relatório de Ocorrência – APH - Controle e Estatística - Suporte Básico de 

Vida (SAMU), registrado sob o nº 8195, confeccionado na data do 

acidente narrado, bem como Ficha de Atendimento Municipal a qual relata 

“acidente moto ciclístico”, subscrito por médio (Id. 5851050). Outrossim, o 

dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial 

subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a 

existência de incapacidade intensa (75%) em membro inferior direito 

(70%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP (Id.11252593). Logo, a requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Lucimara Neri da Silva, na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros 

e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no 

valor de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ. Julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, sobretudo em face da baixa complexidade da 

causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

09 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001408-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARQUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001408-22.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Adriano Marques dos Santos Requerido: Porto 

Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Adriano Marques dos Santos 

em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de 

seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz 

o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 18 de 

dezembro de 2016, na Av. Porto Alegre, no município de Primavera do 

Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação, bem como a 

ausência de requerimento administrativo pela parte autora. No mérito, 

sustenta em princípio, que o caso não enseja indenização, eis que a 

suposta lesão, não foi em decorrência de acidente de veículo automotor, 

alternativamente aponta a necessidade de realização de prova pericial 

para verificar a gradação em caso de invalidez (Id. 8054133). Instada a 

manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação (Id. 8179295). 

Perícia Médica inclusa (Id. 11252556). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. Das preliminares do polo passivo da ação Não 

há que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo 

em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das 

seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem vinculação 

específica a determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. da ausência de requerimento 

administrativo Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. Logo, improcede a alegação de carência da ação em face da 

ausência finalização de requerimento administrativo prévio. Insta 

consignar que a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma 

pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo 

sem julgamento de mérito, implica em retardar a análise da lide que, 

evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao preenchimento 

das exigências legais para a concessão da indenização vindicada. 

Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, temos que faz 

jus à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de 

veículo quem preencher as exigências cumulativas para o recebimento 

deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor em via 

terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o dano 

decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter 

permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o 

grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial 

- esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada 
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conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa 

vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do material 

probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há Relatório 

de Ocorrência – APH - Controle e Estatística - Suporte Básico de Vida 

(SAMU), registrado sob o nº 8375, confeccionado na data do acidente 

narrado, bem como Ficha de Atendimento Municipal a qual relata “acidente 

de moto”, subscrito por médico (Id. 6146775). Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de 

incapacidade média (50%) em membro inferior esquerdo (70%), 

consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP (Id. 11252556). Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Adriano Marques dos Santos, na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de 

Seguros e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização no valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do 

evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da 

citação, conforme Súmula 426 do STJ. Julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, 

fato que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo 

pleito executório, 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001410-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001410-89.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Cristiane Gomes da Silva Requerido: Porto Seguro 

CIA. de Seguros Vistos etc. Em razão da impugnação aos documentos 

juntados (Id. 8062105), intime-se o mandatário legal da parte autora para 

apresentar os originais das cópias reprográficas ou, alternativamente, 

declarar a autenticidade, nos moldes do artigo 425, IV, do Código de 

Processo Civil, em 15 (quinze) dias. Expirado prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001412-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001412-59.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Eder de Souza Rodrigues Requerido: Porto Seguro 

CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT), proposta por Eder de Souza Rodrigues em face de 

Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de seguro por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz o 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 09 de 

fevereiro de 2017, na BR 070, no município de Primavera do Leste (MT). 

Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões 

sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Com a inicial vieram os 

documentos inclusos. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder e a 

ausência de interesse de agir, em razão de ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, sustenta em princípio, que o caso não enseja 

indenização, eis que a suposta lesão, não foi em decorrência de acidente 

de veículo automotor, alternativamente aponta a necessidade de 

realização de prova pericial para verificar a gradação em caso de 

invalidez (Id. 7972054). Instada a manifestar-se, a parte autora impugnou a 

contestação (Id. 8178926). Perícia Médica inclusa (Id. 11252571). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das preliminares 

do polo passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo 

pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da ausência 

de requerimento administrativo Nos termos do artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”. Logo, improcede a alegação de carência da 

ação em face da ausência finalização de requerimento administrativo 

prévio. Insta consignar que a contestação ofertada denota, 

indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, 

extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em retardar a 

análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

Relatório de Ocorrência – APH - Controle e Estatística - Suporte Básico de 

Vida (SAMU), registrado sob o nº 8642, confeccionado na data do 

acidente narrado, bem como Ficha de Atendimento Municipal da Unidade 

Pronto Atendimento, a qual relata “queda de motocicleta”, subscrito por 

médico (Id. 6146775). Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de incapacidade média 

(50%) em membro superior esquerdo (70%), consoante tabela emitida pelo 

Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (Id. 11252571). Logo, o 

requerente comprovou a sequela de caráter permanente decorrente de 

acidente de veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos 

legais para a concessão da indenização, mediante prova documental, em 

observância ao disposto na Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da 

indenização deve ser arbitrado com observância da redução da 

capacidade funcional do membro, conforme perícia médica inclusa. 

Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido formulado por Eder de 

Souza Rodrigues, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - 

proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor de 

R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros 

moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme 

Súmula 426 do STJ. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por 
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apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, fato 

que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001684-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA ABRANTES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001684-53.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Gessica Abrantes da Silva Requerido: Porto Seguro 

CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT), proposta por Gessica Abrantes da Silva em face de 

Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de seguro por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz a 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 28 de 

fevereiro de 2016, na Avenida dos Trabalhadores, no município de 

Primavera do Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade 

do acidente e das lesões sofridas, foi acometida por invalidez permanente. 

Com a inicial vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em 

preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo da ação, bem 

como a ausência de requerimento administrativo pela parte autora. No 

mérito, sustenta em princípio, que o caso não enseja indenização, eis que 

as supostas lesões, não foram em decorrência de acidente de veículo 

automotor, alternativamente aponta a necessidade de realização de prova 

pericial para verificar a gradação em caso de invalidez (Id. 8343048). 

Instada a manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação (Id. 

9033360). Perícia Médica inclusa (Id. 11252580). Formalizados os autos, 

vieram conclusos para sentença. Das preliminares do polo passivo da 

ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora 

Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de 

qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem 

vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da ausência 

de requerimento administrativo Nos termos do artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”. Logo, improcede a alegação de carência da 

ação em face da ausência finalização de requerimento administrativo 

prévio. Insta consignar que a contestação ofertada denota, 

indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, 

extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em retardar a 

análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 2017.56841, da Policia 

Judiciária Civil de Primavera do Leste (MT), confeccionado em data 

posterior ao acidente, contudo corroborando com a respectiva prova há 

Ficha de Atendimento do Pronto Atendimento Municipal a qual relata 

“paciente vítima de queda de moto”, subscrito por médico (Id. 6850140). 

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando a existência de incapacidade média (50%) em membro inferior 

direito (70%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP (Id. 11252580). Logo, a requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Gessica Abrantes da Silva, na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de 

Seguros e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização no valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do 

evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da 

citação, conforme Súmula 426 do STJ. Julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, 

fato que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001687-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001687-08.2017.8.11.0037 Ação Ordinária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Carlos Alexandre Muller Requerido: 

Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Carlos Alexandre 

Muller em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o 

recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 08 de dezembro de 2016, no município de Primavera do Leste 

(MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das 

lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação, a ausência de 

requerimento administrativo pela parte autora, bem como a apresentação 

de comprovante de residência em nome de terceiro, requisito 

indispensável para a fixação do foro competente. No mérito, sustenta em 

princípio, que o caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, 

não foi em decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente 

aponta a necessidade de realização de prova pericial para verificar a 

gradação em caso de invalidez (Id. 8232251). Instada a manifestar-se, a 

parte autora impugnou a contestação (Id. 9037870). Perícia Médica inclusa 

(Id. 11253695). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. 

Das preliminares do polo passivo da ação Não há que se falar em 

alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a 

viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das seguradoras 

regularmente estabelecidas no país, sem vinculação específica a 

determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. da ausência de requerimento administrativo 

Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Logo, 

improcede a alegação de carência da ação em face da ausência 
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finalização de requerimento administrativo prévio. Insta consignar que a 

contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da ausência de 

requisito para fixação do foro Nos termos do artigo 53, V, do Código de 

Processo Civil é competente o foro de domicílio do autor ou do local do 

fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou 

acidente de veículos. Diante disso, havendo nos autos Registro do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nº 8316, de Primavera do 

Leste (MT), em nome do autor, com a data e o local do acidente noticiado, 

inquestionável a competência Juízo. Do mérito A questão controvertida 

cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a concessão da 

indenização vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, 

mister a fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. 

Assim, temos que faz jus à indenização por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo quem preencher as exigências 

cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o 

acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II 

– comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto 

é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente 

em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e 

incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas 

ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as 

premissas, a análise do material probatório denota a pertinência do direito 

material. Com efeito, há Relatório de Ocorrência – APH - Controle e 

Estatística - Suporte Básico de Vida (SAMU), registrado sob o nº 8316, 

confeccionado na data do acidente narrado na inicial, bem como Ficha de 

Atendimento Municipal – Unidade de Pronto Atendimento (Id. 6851055). 

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando a existência de incapacidade média (50%) em segmento da 

coluna lombar (25%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP (Id. 11253695). Logo, o requerente comprovou 

a sequela de caráter permanente decorrente de acidente de veículo 

automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a 

concessão da indenização, mediante prova documental, em observância 

ao disposto na Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser 

arbitrado com observância da redução da capacidade funcional do 

membro, conforme perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo 

procedente o pedido formulado por Carlos Alexandre Muller, na Ação 

Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face 

de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao 

pagamento de indenização no valor de R$1,687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do 

STJ. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001689-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001689-75.2017.8.11.0037 Ação Ordinária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Raimundo Ferreira de Carvalho 

Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por 

Raimundo Ferreira de Carvalho em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, 

objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente 

de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de 

trânsito na data de 1º de outubro de 2016, no município de Primavera do 

Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. No mérito, sustenta em 

princípio, que o caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, 

não foi em decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente 

aponta a necessidade de realização de prova pericial para verificar a 

gradação em caso de invalidez (Id. 8299102). Instada a manifestar-se, a 

parte autora impugnou a contestação (Id. 9029918). Perícia Médica inclusa 

(Id. 11275265). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. 

Da preliminar do polo passivo da ação Não há que se falar em alteração do 

polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do 

acionamento judicial de qualquer das seguradoras regularmente 

estabelecidas no país, sem vinculação específica a determinada 

seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a 

preliminar arguida. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos Ficha do Pronto Atendimento Municipal, confeccionado na data 

do acidente noticiado na inicial, relatando “paciente vítima de queda ou 

colisão moto x carro, com dor em mão direita” (Id. 6854035). Outrossim, o 

dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial 

subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a 

existência de incapacidade média (50%) em na mão direita (70%), 

consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP (Id. 11275265). Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Raimundo Ferreira de Carvalho, na Ação Ordinária de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao 

pagamento de indenização no valor de R$4,725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da 

data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da 

data da citação, conforme Súmula 426 do STJ. Julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 09 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001728-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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GUILHERME DIEGO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001728-72.2017.8.11.0037 Ação Ordinária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Guilherme Diego Soares Requerido: 

Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Guilherme Diego 

Soares em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o 

recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 14 de fevereiro de 2017, na Av. Porto Alegre, no município de 

Primavera do Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade 

do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. 

Com a inicial vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em 

preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a ausência de 

requerimento administrativo pela parte autora, bem como a ausência de 

documentos indispensáveis para a propositura da ação. No mérito, 

sustenta em princípio, que o caso não enseja indenização, eis que a 

suposta lesão, não foi em decorrência de acidente de veículo automotor, 

alternativamente aponta a necessidade de realização de prova pericial 

para verificar a gradação em caso de invalidez (Id. 8342884). Instada a 

manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação (Id. 8829359). 

Perícia Médica inclusa (Id. 11253700). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. Das preliminares do polo passivo da ação Não 

há que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo 

em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das 

seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem vinculação 

específica a determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. da ausência de requerimento 

administrativo Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. Logo, improcede a alegação de carência da ação em face da 

ausência finalização de requerimento administrativo prévio. Insta 

consignar que a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma 

pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo 

sem julgamento de mérito, implica em retardar a análise da lide que, 

evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar 

arguida. da alegação de inépcia da inicial Há nos autos a presença de 

todos os documentos indispensáveis para a propositura da presente 

demanda, na forma do artigo 5º, §1º, da Lei nº 6.194/1974. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos Registro de Atendimento –Unidade de Suporte Avançado nº 

4023 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Ficha da 

Unidade de Pronto Atendimento, relatando “dor em membro esquerdo, pós 

queda de moto”, confeccionado na data do acidente noticiado na inicial (Id. 

7118590). Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado 

mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, informando a existência de incapacidade média (50%) em membro 

superior esquerdo (70%), consoante tabela emitida pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados – CNSP (Id. 11253700). Logo, o requerente 

comprovou a sequela de caráter permanente decorrente de acidente de 

veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a 

concessão da indenização, mediante prova documental, em observância 

ao disposto na Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser 

arbitrado com observância da redução da capacidade funcional do 

membro, conforme perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo 

procedente o pedido formulado por Guilherme Diego Soares, na Ação 

Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face 

de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao 

pagamento de indenização no valor de R$4,725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da 

data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da 

data da citação, conforme Súmula 426 do STJ. Julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 09 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001720-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MICHEL CAMPOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001720-95.2017.8.11.0037 Ação Ordinária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Fabrício Michel Campos de Souza 

Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Em razão da 

impugnação aos documentos juntados (Id. 8682803), intime-se o 

mandatário legal da parte autora para apresentar os originais das cópias 

reprográficas ou, alternativamente, declarar a autenticidade, nos moldes 

do artigo 425, IV, do Código de Processo Civil, em 15 (quinze) dias. 

Expirado prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

09 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002708-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL KUVIATOSZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1002708-19.2017.8.11.0037 Ação Ordinária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Daniel Kuviatosz Requerido: Porto 

Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Tendo em vista que o Boletim de 

Ocorrência de Trânsito nº 2016.394192 não é contemporâneo à data do 

acidente e o Formulário de Atendimento do Pronto Atendimento Municipal 

nº 373100 incluso é inelegível (Id. 8738484), designo audiência de 

instrução para a data de 08 de agosto de 2018, às 14h00min, cujo objeto 

incidirá sobre a efetiva ocorrência do sinistro, conforme narrativa inicial. 

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o 

rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450). 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 

(CPC, art.455). Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos 

causídicos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 
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(MT), 10 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004101-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CRESTANI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004101-76.2017.8.11.0037 Ação Ordinária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Jair Crestani da Silva Requerido: Porto 

Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Tendo em vista que os documentos 

que instruem a inicial (Boletim de Ocorrência nº 2017.216996 e a Ficha da 

Unidade de Pronto Atendimento da Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste - MT nº 39108), não relataram a ocorrência do fato noticiado na 

inicial, ressalvado o Boletim de Ocorrência que não é contemporâneo à 

data do acidente e é documento unilateral (Id. 9670417), designo audiência 

de instrução para a data de 15 de agosto de 2018, às 13h00min, cujo 

objeto incidirá sobre a efetiva ocorrência do sinistro, conforme narrativa 

inicial. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem o rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450). 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 (CPC, art.455). Intimem-se as partes, por intermédio dos 

respectivos causídicos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 11 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001411-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº 1001411-74.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Cristiane Pereira de Morais Requerido: 

Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Cristiane Pereira de Morais 

em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de 

seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz 

a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 20 de 

janeiro de 2017, na Av. Tancredo Neves, no município de Primavera do 

Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometida por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, a 

ausência de interesse de agir, em razão de ausência de requerimento 

administrativo realizado de forma regular e afirma ainda, que a Seguradora 

ré não pode ser condenada em honorário sucumbencial, uma vez que não 

deu causa ao ajuizamento da ação. No mérito, sustenta a necessidade de 

realização de prova pericial para verificar a gradação em caso de 

invalidez (Id. 8060749). Instada a manifestar-se, a parte autora impugnou a 

contestação (Id. 8179195). Perícia Médica inclusa (Id. 11252565). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das preliminares 

da ausência de requerimento administrativo Nos termos do artigo 5º, 

XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Logo, improcede a alegação de 

carência da ação em face da ausência finalização de requerimento 

administrativo prévio. Insta consignar que a contestação ofertada denota, 

indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, 

extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em retardar a 

análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. do polo passivo da ação Não há que se falar 

em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a 

viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das seguradoras 

regularmente estabelecidas no país, sem vinculação específica a 

determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. do princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral A parte autora protocolou regularmente o requerimento 

administrativo (Id. 6148898), portanto, não há razão, na assertiva da ré, 

quanto à impossibilidade de condenação em honorário sucumbencial. 

Diante disso, consoante entendimento jurisprudencial, em eventual 

condenação a indenização securitária e, fixação de forma proporcional ao 

grau da invalidez, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIODA CAUSALIDADE – 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE 

– RECURSO JULGADO EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS 

PROCESSUAIS PREVISTAS NO CPC/2015 – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2 - Se a quantia fixada na sentença a 

título de honorários advocatícios atendeu aos parâmetros fixados no artigo 

85, § 2º e suas alíneas, do novo Código de Processo Civil, remunerando 

de forma justa os serviços prestados pelo causídico, não é o caso de sua 

majoração. 3 - O provimento parcial do recurso implica na 

majoração/arbitramento dos honorários para ambas as partes. Apelação 

APL 08070548020148120002 MS 0807054-80.2014.8.12.0002 (TJ-MS); 

Data de publicação: 24/11/2016; Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível; 

Julgamento: 22 de Novembro de 2016; Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira 

Cardoso. da ausência de requisito para fixação do foro Nos termos do 

artigo 53, V, do Código de Processo Civil é competente o foro de domicílio 

do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em 

razão de delito ou acidente de veículos. Diante disso, havendo nos autos 

Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 2017.24081, expedido pela 

Secretaria de Estado de Segurança Pública – Polícia Militar –PM – 14º - 

BPM – Primavera do Leste (MT), confeccionado na data do acidente 

noticiado, apontando a autora como condutora do veículo, inquestionável a 

competência Juízo. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 2017.24081, expedido pela 

Secretaria de Estado de Segurança Pública – Polícia Militar –PM – 14º - 

BPM – Primavera do Leste (MT), confeccionado na data do acidente 

narrado, bem como Ficha de Atendimento Municipal da Unidade de Pronto 

Atendimento a qual relata “acidente de motocicleta”, subscrito por médico 

(Id. 6148902). Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado 

mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, informando a existência de invalidez permanente em polegar direito 

(25%), lesão intensa (75%), consoante tabela emitida pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados – CNSP (Id. 11252565). Logo, a requerente 

comprovou a sequela de caráter permanente decorrente de acidente de 

veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a 

concessão da indenização, mediante prova documental, em observância 

ao disposto na Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser 

arbitrado com observância da redução da capacidade funcional do 

membro, conforme perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo 
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procedente o pedido formulado por Cristiane Pereira de Morais, na Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do 

STJ. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 11 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito
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Processo nº 1001717-43.2017.8.11.0037 Ação Ordinária de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT) Requerente: Janiel Ferreira da Silva 

Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por 

Janiel Ferreira da Silva em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, 

objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente 

de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de 

trânsito na data de 30 de julho de 2016, na BR 070, sentido Campo Verde 

(MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das 

lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a ausência de requerimento 

administrativo pela parte autora e, afirmou ainda, que a Seguradora ré não 

pode ser condenada em honorário sucumbencial, uma vez que não deu 

causa ao ajuizamento da ação. Por fim, arguiu que o autor apresentou 

comprovante de residência em nome de terceiro, requisito indispensável 

para a fixação do foro competente. No mérito, sustenta em princípio, que o 

caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, não foi em 

decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente aponta a 

necessidade de realização de prova pericial para verificar a gradação em 

caso de invalidez (Id. 8341483). Instada a manifestar-se, a parte autora 

impugnou a contestação (Id. 9029918). Perícia Médica inclusa (Id. 

11252585). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das 

preliminares do polo passivo da ação Não há que se falar em alteração do 

polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do 

acionamento judicial de qualquer das seguradoras regularmente 

estabelecidas no país, sem vinculação específica a determinada 

seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a 

preliminar arguida. da ausência de requerimento administrativo Nos termos 

do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Logo, 

improcede a alegação de carência da ação em face da ausência 

finalização de requerimento administrativo prévio. Insta consignar que a 

contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral A parte autora protocolou 

regularmente o requerimento administrativo (Id. 7088969), portanto, não há 

razão, na assertiva da ré, quanto à impossibilidade de condenação em 

honorário sucumbencial. Diante disso, consoante entendimento 

jurisprudencial, em eventual condenação a indenização securitária e, 

fixação de forma proporcional ao grau da invalidez, deve a seguradora 

arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, 

por força do princípio da causalidade. Nesse sentido: E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO 

DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIODA 

CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO JULGADO EM CONFORMIDADE COM AS 

REGRAS PROCESSUAIS PREVISTAS NO CPC/2015 – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conforme entendimento sedimentado na 

5ª Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2 - Se a quantia fixada na sentença a 

título de honorários advocatícios atendeu aos parâmetros fixados no artigo 

85, § 2º e suas alíneas, do novo Código de Processo Civil, remunerando 

de forma justa os serviços prestados pelo causídico, não é o caso de sua 

majoração. 3 - O provimento parcial do recurso implica na 

majoração/arbitramento dos honorários para ambas as partes. Apelação 

APL 08070548020148120002 MS 0807054-80.2014.8.12.0002 (TJ-MS); 

Data de publicação: 24/11/2016; Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível; 

Julgamento: 22 de Novembro de 2016; Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira 

Cardoso. da ausência de requisito para fixação do foro Nos termos do 

artigo 53, V, do Código de Processo Civil é competente o foro de domicílio 

do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em 

razão de delito ou acidente de veículos. Diante disso, havendo nos autos 

Ficha do Pronto Atendimento Municipal (nº atendimento – 349084), 

confeccionado em Primavera do Leste (MT), indicando o endereço 

residencial do autor nessa Comarca, inquestionável a competência Juízo. 

da alegação de inépcia da inicial Há nos autos a presença de todos os 

documentos indispensáveis para a propositura da presente demanda, na 

forma do artigo 5º, §1º, da Lei nº 6.194/1974. Destarte, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao preenchimento 

das exigências legais para a concessão da indenização vindicada. 

Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, temos que faz 

jus à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de 

veículo quem preencher as exigências cumulativas para o recebimento 

deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor em via 

terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o dano 

decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter 

permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o 

grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial 

- esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa 

vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do material 

probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há nos 

autos Ficha do Pronto Atendimento Municipal, nº 349084, confeccionado 

em Primavera do Leste (MT), no dia 31 de julho de 2016 às 00h28min. 

relatando “paciente vítima de acidente de moto - carro” (Id. 7089126). 

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando a existência de incapacidade intensa (75%) em membro 

inferior esquerdo (70%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional 

de Seguros Privados – CNSP (Id. 11252585). Logo, o requerente 

comprovou a sequela de caráter permanente decorrente de acidente de 

veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a 

concessão da indenização, mediante prova documental, em observância 

ao disposto na Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser 

arbitrado com observância da redução da capacidade funcional do 

membro, conforme perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo 

procedente o pedido formulado por Janiel Ferreira da Silva, na Ação 

Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face 

de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao 

pagamento de indenização no valor de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária 

(INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, 

art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do STJ. Julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, sobretudo em face da 
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baixa complexidade da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 11 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito
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Processo nº 1001721-80.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: André Rodrigues Ribeiro Requerido: 

Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por André Rodrigues Ribeiro em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de 

seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz 

o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 12 de 

novembro de 2016, na Av. Florianópolis, no município de Primavera do 

Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a ausência de requerimento 

administrativo pela parte autora e, afirmou ainda, que a Seguradora ré não 

pode ser condenada em honorário sucumbencial, uma vez que não deu 

causa ao ajuizamento da ação. Por fim, arguiu que o autor apresentou 

comprovante de residência em nome de terceiro, requisito indispensável 

para a fixação do foro competente. No mérito, sustenta em princípio, que o 

caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, não foi em 

decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente aponta a 

necessidade de realização de prova pericial para verificar a gradação em 

caso de invalidez (Id. 9043934). Instada a manifestar-se, a parte autora 

impugnou a contestação (Id. 9255046). Perícia Médica inclusa (Id. 

11253693). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das 

preliminares do polo passivo da ação Não há que se falar em alteração do 

polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do 

acionamento judicial de qualquer das seguradoras regularmente 

estabelecidas no país, sem vinculação específica a determinada 

seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a 

preliminar arguida. da ausência de requerimento administrativo Nos termos 

do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Logo, 

improcede a alegação de carência da ação em face da ausência 

finalização de requerimento administrativo prévio. Insta consignar que a 

contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral A parte autora protocolou 

regularmente o requerimento administrativo (Id. 7100006), portanto, não há 

razão, na assertiva da ré, quanto à impossibilidade de condenação em 

honorário sucumbencial. Diante disso, consoante entendimento 

jurisprudencial, em eventual condenação a indenização securitária e, 

fixação de forma proporcional ao grau da invalidez, deve a seguradora 

arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, 

por força do princípio da causalidade. Nesse sentido: E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO 

DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIODA 

CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO JULGADO EM CONFORMIDADE COM AS 

REGRAS PROCESSUAIS PREVISTAS NO CPC/2015 – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conforme entendimento sedimentado na 

5ª Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2 - Se a quantia fixada na sentença a 

título de honorários advocatícios atendeu aos parâmetros fixados no artigo 

85, § 2º e suas alíneas, do novo Código de Processo Civil, remunerando 

de forma justa os serviços prestados pelo causídico, não é o caso de sua 

majoração. 3 - O provimento parcial do recurso implica na 

majoração/arbitramento dos honorários para ambas as partes. Apelação 

APL 08070548020148120002 MS 0807054-80.2014.8.12.0002 (TJ-MS); 

Data de publicação: 24/11/2016; Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível; 

Julgamento: 22 de Novembro de 2016; Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira 

Cardoso. da ausência de requisito para fixação do foro Nos termos do 

artigo 53, V, do Código de Processo Civil é competente o foro de domicílio 

do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em 

razão de delito ou acidente de veículos. Diante disso, havendo nos autos 

Ficha do Pronto Atendimento Municipal (nº atendimento – 369829), 

confeccionado em Primavera do Leste (MT), indicando o endereço 

residencial do autor nessa Comarca, inquestionável a competência Juízo. 

da alegação de inépcia da inicial Há nos autos a presença de todos os 

documentos indispensáveis para a propositura da presente demanda, na 

forma do artigo 5º, §1º, da Lei nº 6.194/1974. Destarte, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao preenchimento 

das exigências legais para a concessão da indenização vindicada. 

Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, temos que faz 

jus à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de 

veículo quem preencher as exigências cumulativas para o recebimento 

deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor em via 

terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o dano 

decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter 

permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o 

grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial 

- esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa 

vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do material 

probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há Ficha do 

Pronto Atendimento Municipal nº 369829, confeccionado na data do 

acidente narrado, a qual relata “vitima de acidente de moto há 1 hora – 

reclama dor no pé direito”, subscrita por médico e Boletim de Ocorrência 

de Trânsito nº 2017.55035 (Id. 7100089). Outrossim, o dano decorrente foi 

efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito 

judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de 

incapacidade média (50%) em pé direito (50%), consoante tabela emitida 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (Id. 11253693). Logo, 

o requerente comprovou a sequela de caráter permanente decorrente de 

acidente de veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos 

legais para a concessão da indenização, mediante prova documental, em 

observância ao disposto na Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da 

indenização deve ser arbitrado com observância da redução da 

capacidade funcional do membro, conforme perícia médica inclusa. 

Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido formulado por André 

Rodrigues Ribeiro, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - 

proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor de 

R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros 

moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme 

Súmula 426 do STJ. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por 

apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, fato 

que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 11 de julho de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº 1001722-65.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Cleuza Bueno dos Santos Requerido: 

Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Cleuza Bueno dos Santos 

em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de 

seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz 

a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 02 de maio 

de 2016, na Avenida Florianópolis, no município de Primavera do Leste 

(MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das 

lesões sofridas, foi acometida por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a ausência de requerimento 

administrativo pela parte autora e, afirmou ainda, que a Seguradora ré não 

pode ser condenada em honorário sucumbencial, uma vez que não deu 

causa ao ajuizamento da ação. Por fim, arguiu que a autora apresentou 

comprovante de residência em nome de terceiro, requisito indispensável 

para a fixação do foro competente. No mérito, sustenta em princípio, que o 

caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, não foi em 

decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente aponta a 

necessidade de realização de prova pericial para verificar a gradação em 

caso de invalidez (Id. 8266815). Instada a manifestar-se, a parte autora 

impugnou a contestação (Id. 9033567). Perícia Médica inclusa (Id. 

11252558). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das 

preliminares do polo passivo da ação Não há que se falar em alteração do 

polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do 

acionamento judicial de qualquer das seguradoras regularmente 

estabelecidas no país, sem vinculação específica a determinada 

seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a 

preliminar arguida. da ausência de requerimento administrativo Nos termos 

do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Logo, 

improcede a alegação de carência da ação em face da ausência 

finalização de requerimento administrativo prévio. Insta consignar que a 

contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral A parte autora protocolou 

regularmente o requerimento administrativo (Id. 7102862), portanto, não há 

razão, na assertiva da ré, quanto à impossibilidade de condenação em 

honorário sucumbencial. Diante disso, consoante entendimento 

jurisprudencial, em eventual condenação a indenização securitária e, 

fixação de forma proporcional ao grau da invalidez, deve a seguradora 

arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, 

por força do princípio da causalidade. Nesse sentido: E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO 

DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIODA 

CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO JULGADO EM CONFORMIDADE COM AS 

REGRAS PROCESSUAIS PREVISTAS NO CPC/2015 – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conforme entendimento sedimentado na 

5ª Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2 - Se a quantia fixada na sentença a 

título de honorários advocatícios atendeu aos parâmetros fixados no artigo 

85, § 2º e suas alíneas, do novo Código de Processo Civil, remunerando 

de forma justa os serviços prestados pelo causídico, não é o caso de sua 

majoração. 3 - O provimento parcial do recurso implica na 

majoração/arbitramento dos honorários para ambas as partes. Apelação 

APL 08070548020148120002 MS 0807054-80.2014.8.12.0002 (TJ-MS); 

Data de publicação: 24/11/2016; Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível; 

Julgamento: 22 de Novembro de 2016; Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira 

Cardoso. da ausência de requisito para fixação do foro Nos termos do 

artigo 53, V, do Código de Processo Civil é competente o foro de domicílio 

do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em 

razão de delito ou acidente de veículos. Diante disso, havendo nos autos 

Ficha do Pronto Atendimento Municipal (nº atendimento – 331367), 

confeccionado em Primavera do Leste (MT), indicando o endereço 

residencial da autora nessa Comarca, inquestionável a competência Juízo. 

da alegação de inépcia da inicial Há nos autos a presença de todos os 

documentos indispensáveis para a propositura da presente demanda, na 

forma do artigo 5º, §1º, da Lei nº 6.194/1974. Destarte, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao preenchimento 

das exigências legais para a concessão da indenização vindicada. 

Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, temos que faz 

jus à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de 

veículo quem preencher as exigências cumulativas para o recebimento 

deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor em via 

terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o dano 

decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter 

permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o 

grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial 

- esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa 

vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do material 

probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há nos 

autos Ficha do Pronto Atendimento Municipal (nº atendimento – 331367), 

confeccionado em Primavera do Leste (MT) a qual relata “trauma no joelho 

(...), vítima de acidente de trânsito (...)” e Boletim de Ocorrência nº 

2017.72535 da Policia Militar de Primavera do Leste – MT (Id. 7102931). 

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando a existência de incapacidade média (50%) em joelho direito 

(25%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP (Id. 11252558). Logo, a requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Cleuza Bueno dos Santos, na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros 

e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no 

valor de R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do 

evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da 

citação, conforme Súmula 426 do STJ. Julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, 

fato que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 11 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Processo nº 1002191-14.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Leidiane da Silva Paiva Requerido: Porto 

Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Leidiane da Silva Paiva em face 

de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de seguro 

por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz a 
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requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 25 de 

setembro de 2016, na Rua Vitória Régia, no município de Primavera do 

Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometida por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a ausência de requerimento 

administrativo pela parte autora e, afirmou ainda, que a Seguradora ré não 

pode ser condenada em honorário sucumbencial, uma vez que não deu 

causa ao ajuizamento da ação. Por fim, arguiu que a autora apresentou 

comprovante de residência em nome de terceiro, requisito indispensável 

para a fixação do foro competente. No mérito, sustenta em princípio, que o 

caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, não foi em 

decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente aponta a 

necessidade de realização de prova pericial para verificar a gradação em 

caso de invalidez (Id. 10035857). Instada a manifestar-se, a parte autora 

impugnou a contestação (Id. 12709408). Perícia Médica inclusa (Id. 

11252589). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das 

preliminares do polo passivo da ação Não há que se falar em alteração do 

polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do 

acionamento judicial de qualquer das seguradoras regularmente 

estabelecidas no país, sem vinculação específica a determinada 

seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a 

preliminar arguida. da ausência de requerimento administrativo Nos termos 

do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Logo, 

improcede a alegação de carência da ação em face da ausência 

finalização de requerimento administrativo prévio. Insta consignar que a 

contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral A parte autora protocolou 

regularmente o requerimento administrativo (Id. 8169991). Portanto, não há 

razão, na assertiva da ré, quanto à impossibilidade de condenação em 

honorário sucumbencial. Diante disso, consoante entendimento 

jurisprudencial, em eventual condenação a indenização securitária e, 

fixação de forma proporcional ao grau da invalidez, deve a seguradora 

arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, 

por força do princípio da causalidade. Nesse sentido: E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO 

DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIODA 

CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO JULGADO EM CONFORMIDADE COM AS 

REGRAS PROCESSUAIS PREVISTAS NO CPC/2015 – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conforme entendimento sedimentado na 

5ª Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2 - Se a quantia fixada na sentença a 

título de honorários advocatícios atendeu aos parâmetros fixados no artigo 

85, § 2º e suas alíneas, do novo Código de Processo Civil, remunerando 

de forma justa os serviços prestados pelo causídico, não é o caso de sua 

majoração. 3 - O provimento parcial do recurso implica na 

majoração/arbitramento dos honorários para ambas as partes. Apelação 

APL 08070548020148120002 MS 0807054-80.2014.8.12.0002 (TJ-MS); 

Data de publicação: 24/11/2016; Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível; 

Julgamento: 22 de Novembro de 2016; Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira 

Cardoso. da ausência de requisito para fixação do foro Nos termos do 

artigo 53, V, do Código de Processo Civil é competente o foro de domicílio 

do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em 

razão de delito ou acidente de veículos. Diante disso, havendo nos autos 

Ficha do Pronto Atendimento Municipal (nº atendimento – 360463), 

confeccionado em Primavera do Leste (MT), indicando o endereço 

residencial da autora nessa Comarca, inquestionável a competência Juízo. 

Do requerimento de condenação em litigância de ma-fé Inexiste nos autos 

comprovação de dano sério à parte autora em face da negativa da ré 

quanto a existência de requerimento administrativo. Nesse sentido: [1]A 

litigância de má-fé pressupõe dano sério ao processo e aos interesses da 

contra parte. Esse dano tem de ser demonstrado ainda que nem sempre 

se exija prova exata de seu montante. Diante disso, deixo de condenar à 

ré em litigância de má-fé. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos Registro de Atendimento–Unidade de Suporte Avençado – 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), registrado sob o nº 

3719 e Ficha do Pronto Atendimento Municipal (nº atendimento – 360463), 

ambos confeccionados na data do acidente noticiado na inicial (Id. 

8169992). Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado 

mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, informando a existência de incapacidade intensa (75%) em membro 

inferior esquerdo (70%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional 

de Seguros Privados – CNSP (Id. 11252589). Logo, a requerente 

comprovou a sequela de caráter permanente decorrente de acidente de 

veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a 

concessão da indenização, mediante prova documental, em observância 

ao disposto na Lei nº 6.194/74. Diante disso, valor da indenização deve 

ser arbitrado com observância da redução da capacidade funcional do 

membro, conforme perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo 

procedente o pedido formulado por Leidiane da Silva Paiva, na Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao 

pagamento de indenização no valor de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária 

(INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, 

art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do STJ (REsp 

1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR). Julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, 

fato que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 11 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] [1] [1] Curso de Direito Processual Civil 

– Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e 

procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 58. ed. rev. 

atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.292.
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Processo nº 1001583-16.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Adauto de Andrade Neves Requerida: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por Adauto 

de Andrade Neves em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT, objetivando o recebimento de seguro por invalidez 

permanente, bem como de das despesas com assistência médica, 

decorrente de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de 

acidente de trânsito na data de 28 de fevereiro de 2016. Afirma, 
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outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, 

foi acometido por invalidez permanente. Por fim, informa que em razão do 

incidente, teve gastos com despesas relativas à exames e consulta. Com 

a inicial vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, o requerido informou que a sua atual 

denominação social é Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A e, arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial (fatos narrados não 

decorreram logicamente a conclusão os fatos), uma vez que a inicial 

aponta que os fatos ocorreram em 28/02/2016, contudo os documentos 

juntados datam de 28/05/2016 e, também pela ausência de apresentação 

de documentos indispensáveis a propositura da ação. Postula ainda, que o 

feito seja extinto, em razão da ausência de interesse de agir do autor, em 

face de carência de requerimento administrativo e, afirma ainda, que a 

Seguradora ré não pode ser condenada em honorário sucumbencial, eis 

que não deu causa ao ajuizamento da ação. No mérito, sustenta em 

princípio, que o caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, 

não foi em decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente 

aponta a necessidade de realização de prova pericial para verificar a 

gradação em caso de invalidez (Id. 8161089). Instada a manifestar-se, a 

parte autora impugnou a contestação (Id. 8701430). Perícia Médica inclusa 

(Id. 11253691). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. 

Das preliminares da alegação de inépcia da inicial Inicialmente, resta 

esclarecer que o mero erro material, conforme constatado em sede de 

impugnação, não é fundamento para declaração de inépcia da inicial e 

extinção do feito. Por fim, resta demonstrado nos autos a presença dos 

documentos indispensáveis para a propositura da presente demanda, na 

forma do artigo 5º, §1º, da Lei nº 6.194/1974. Destarte, rejeito as 

preliminares arguidas. da ausência de requerimento administrativo Nos 

termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Logo, 

improcede a alegação de carência da ação em face da ausência 

finalização de requerimento administrativo prévio. Insta consignar que a 

contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral A parte autora protocolou 

regularmente o requerimento administrativo (Id. 6777857), portanto, não há 

razão, na assertiva da ré, quanto à impossibilidade de condenação em 

honorário sucumbencial. Diante disso, consoante entendimento 

jurisprudencial, em eventual condenação a indenização securitária e, 

fixação de forma proporcional ao grau da invalidez, deve a seguradora 

arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, 

por força do princípio da causalidade. Nesse sentido: E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO 

DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIODA 

CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO JULGADO EM CONFORMIDADE COM AS 

REGRAS PROCESSUAIS PREVISTAS NO CPC/2015 – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conforme entendimento sedimentado na 

5ª Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2 - Se a quantia fixada na sentença a 

título de honorários advocatícios atendeu aos parâmetros fixados no artigo 

85, § 2º e suas alíneas, do novo Código de Processo Civil, remunerando 

de forma justa os serviços prestados pelo causídico, não é o caso de sua 

majoração. 3 - O provimento parcial do recurso implica na 

majoração/arbitramento dos honorários para ambas as partes. Apelação 

APL 08070548020148120002 MS 0807054-80.2014.8.12.0002 (TJ-MS); 

Data de publicação: 24/11/2016; Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível; 

Julgamento: 22 de Novembro de 2016; Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira 

Cardoso. Do mérito Passo à análise das exigências legais para a 

concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença como 

exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Boletim de 

Ocorrência de Trânsito – Policia Militar 14ª BPM – Primavera do Leste (MT), 

registrado sob o nº 2016.202900, confeccionado em data posterior ao 

acidente, contudo com a descrição do acidente automobilístico (Id. 

8161096), bem como Folha de Prescrição do Hospital e Maternidade Med 

Barra, com a data de 28/05/2016, subscrito por médico, relatando que 

“paciente vítima de acidente de motocicleta” (Id. 6777616). Outrossim, o 

dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial 

subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a 

existência de incapacidade intensa (75%) – em segmento vertebral da 

coluna cervical (25%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP (Id. 11253691). Logo, o requerente comprovou 

a sequela de caráter permanente decorrente de acidente de veículo 

automotor. Outrossim, quanto ao pedido do autor de pagamento de 

despesas despendidas, importa consignar, que o artigo 5º, §1º, item “b”, 

c.c. artigo 3º, III, ambos da Lei nº 6.194/74, dispõem que o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, mediante prova das despesas efetuadas pela vítima com o 

seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro 

da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais, 

com reembolso até o teto de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). O 

autor apresentou notas fiscais, relativas a exames e consulta, todos 

datados com curto lapso temporal à data do evento danoso (Id. 6777662). 

Portanto, presente o nexo causal entre as despesas despendidas e o 

acidente de veículo automotor noticiado, reputo satisfeitos os requisitos 

legais para a concessão da indenização, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância na redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa, bem como o reembolso dos gastos 

médicos/hospitalares comprovados, com observância no teto legal. 

Dispositivo Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado 

por Adauto de Andrade Neves, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, 

proposta em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT e 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor 

de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do 

evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da 

citação, conforme Súmula 426 do STJ, bem como ao reembolso das 

despesas médicas hospitalares comprovadas na importância R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais), acrescidos de correção monetária (INPC), a 

partir da data do pagamento dos serviços hospitalares e juros moratórios 

legais (CC, art.406), a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ Julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, sobretudo em face da baixa complexidade da 

causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Vencido 

o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 

sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

11 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000808-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAELI GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000808-35.2016.8.11.0037 Ação Ordinária de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT) Requerente: Daeli Gonçalves da Silva 

Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Porto Seguro CIA. de Seguros 

Gerais em face da sentença prolatada nos autos. A pretensão recursal 

fundamenta-se na contradição, especificamente quanto ao julgamento da 

ação parcialmente procedente, sem a condenação em sucumbência 

recíproca. Regularmente intimada, a parte requerida sustentou ausência 

de contradição e mera discordância do posicionamento judicial, bem como 

pontuou que os embargos opostos são meramente protelatórios, devendo 

incidir aplicação da multa prevista no artigo §2º, do artigo 1.026, do Código 

de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO. Inexiste qualquer 

contradição no provimento judicial em análise, eis que o arbitramento 

judicial dos honorários sucumbenciais foi estabelecido em conformidade 

com a procedência integral do pedido de mérito. Com efeito, o autor não 

postulou pela integralidade do valor da indenização (R$13.500,00), apenas 

fez menção à alteração do valor pela medida provisória nº 340/2006. Em 

verdade, postulou pela realização de perícia para apuração do grau de 

incapacidade, com reconhecimento do direito à indenização. Transcrevo: 

7. Que após a realização da perícia para apuração do grau de 

incapacidade que acomete a parte autora, que Vossa Excelência julgue a 

presente Ação TOTALMENTE PROCEDENTE, reconhecendo o direito a 

indenização, e determine que a seguradora pague tal indenização 

referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT com juros a partir da citação, 

e CORREÇÃO MONETÁRIA com o índice INPC, a partir da data em que 

entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006 que alterou o valor da 

indenização e fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 29/12/2006 (a partir 

daqui, esse valor ficou fixo e não houve reajuste ou correção), OU 

ALTERNATIVAMENTE, caso não seja esse o entendimento de Vossa 

Excelência, que a correção monetária seja aplicada a partir da DATA DO 

ACIDENTE; Basta ler atentamente a petição inicial. A leitura rápida e 

desatenta certamente motivou a oposição dos embargos declaratórios. 

Logo, não há contradição no ato decisório, já que o pedido foi julgado 

procedente e não parcialmente procedente. Isto posto, rejeito os embargos 

de declaração opostos e condeno o embargante ao pagamento de multa 

na importância de 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da causa 

ao embargado, na forma do artigo 1.206, §2º, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003735-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA THAIS BORGES ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1003735-37.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Maria Thais Borges Almeida Requerido: 

Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Nos termos do artigo 334, §4º, I, 

do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação não será 

realizada, se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual. Havendo expresso 

desinteresse, por ambas as partes (Id. 12723268 e Id. 12700038), na 

realização do ato, cancelo a audiência designada. A impugnação ao valor 

fixado a título de honorários periciais perdeu seu objeto em razão da 

Ordem de Serviço Nº 01/2017, expedida em 30 de agosto de 2017. 

Restitua-se o excedente depositado a título de honorários periciais, 

mediante expedição de alvará. Certifique-se sobre a apresentação de 

contestação. Em seguida, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 11 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001358-93.2017.8.11.0037

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:

RAUL ALENCAR CHIMELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001358-93.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RAUL 

ALENCAR CHIMELLO Vistos etc. Defiro o requerimento de dilação de 

prazo (Id.12046553), por 180 dias retroativos à data do protocolo da 

petição respectiva. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 12 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003432-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE D. DE A. FERREIRA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003432-86.2018.8.11.0037. AUTOR: COMERCIO E INDUSTRIA 

BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP RÉU: MEIRE D. 

DE A. FERREIRA - ME Vistos etc. Havendo prova escrita sem eficácia de 

título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, 

concedendo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o 

mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais 

(CPC, art.701, §1º). Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença 

(CPC, art.701, §2º). Independentemente de prévia segurança do juízo, o 

réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1004163-19.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Neurismar Francisco da Conceição 

Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Neurismar 

Francisco da Conceição em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, 

objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente 

de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de 

trânsito na data de 06 de setembro de 2014, no município de Primavera do 

Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a ausência de regular 

requerimento administrativo pela parte autora. Por fim, arguiu a ausência 
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de apresentação de documentos indispensáveis para a propositura da 

presente ação. No mérito, sustenta em princípio, que o caso não enseja 

indenização, eis que a suposta lesão, não foi em decorrência de acidente 

de veículo automotor coberto pelo seguro DPVAT (comprovação de 

pagamento de prêmio de seguro obrigatório do veículo), alternativamente 

aponta a necessidade de realização de prova pericial para verificar a 

gradação em caso de invalidez (Id. 10627446). Instada a manifestar-se, a 

parte autora impugnou a contestação (Id. 12711412). Perícia Médica 

inclusa (Id. 11275258). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

sentença. Das preliminares do polo passivo da ação Não há que se falar 

em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a 

viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das seguradoras 

regularmente estabelecidas no país, sem vinculação específica a 

determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. da ausência de requerimento administrativo 

Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Logo, 

improcede a alegação de carência da ação em face da ausência 

finalização de requerimento administrativo prévio. Insta consignar que a 

contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alegação de 

inépcia da inicial Há nos autos a presença de todos os documentos 

indispensáveis para a propositura da presente demanda, na forma do 

artigo 5º, §1º, da Lei nº 6.194/1974. Destarte, rejeito a preliminar arguida. 

Do requerimento de condenação em litigância de ma-fé Inexiste nos autos 

comprovação de dano sério à parte autora em face da negativa da ré 

quanto a existência de requerimento administrativo. Nesse sentido: [1]A 

litigância de má-fé pressupõe dano sério ao processo e aos interesses da 

contra parte. Esse dano tem de ser demonstrado ainda que nem sempre 

se exija prova exata de seu montante. Diante disso, deixo de condenar à 

ré em litigância de má-fé. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos Registro de Atendimento de Unidade de Suporte Avançado, 

relatando a natureza do chamado “queda de moto” (Id. 9705417), em nome 

do requerido e, Ficha do Pronto Atendimento Municipal nº 201105, ambos 

confeccionados na data do acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de 

incapacidade leve (25%), em membro inferior direito (70%), consoante 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (Id. 

11275258). Por fim, a comprovação do pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização vindicada. 

Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter permanente 

decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos 

os requisitos legais para a concessão da indenização, mediante prova 

documental, em observância ao disposto na Lei nº 6.194/74. Diante disso, 

valor da indenização deve ser arbitrado com observância da redução da 

capacidade funcional do membro, conforme perícia médica inclusa. 

Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido formulado por Neurismar 

Francisco da Conceição, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – 

DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor de 

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

centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do 

evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da 

citação, conforme Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 

1.120.615-PR). Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 12 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito [1] [1] [1] Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 

direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum 

– vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 58. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2017, p.292.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000811-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALTRO FELIPE BENDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1000811-87.2016.8.11.0037 Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) Requerente: Daltro Felipe 

Bender Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Daltro 

Felipe Bender em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o 

recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 02 de novembro de 2016, na Av. Minas Gerais, no município de 

Primavera do Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade 

do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. 

Com a inicial vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em 

preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a ausência de 

requerimento administrativo pela parte autora e, afirmou ainda, que a 

Seguradora ré não pode ser condenada em honorário sucumbencial, uma 

vez que não deu causa ao ajuizamento da ação. Por fim, arguiu que o 

autor apresentou comprovante de residência em nome de terceiro, 

requisito indispensável para a fixação do foro competente. No mérito, 

sustenta em princípio, que o caso não enseja indenização, eis que a 

suposta lesão, não foi em decorrência de acidente de veículo automotor, 

alternativamente aponta a necessidade de realização de prova pericial 

para verificar a gradação em caso de invalidez (Id. 5067524). Instada a 

manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação (Id. 5600584). 

Perícia Médica inclusa (Id. 8221861). Os memoriais finais foram 

apresentados (Id. 11167816 e Id. 11463036). Formalizados os autos, 

vieram conclusos para sentença. Das preliminares As preliminares 

suscitadas foram apreciadas e refutadas por ocasião do saneamento 

processual (Id. 7788577). da ausência de requisito para fixação do foro 

Nos termos do artigo 53, V, do Código de Processo Civil é competente o 

foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de 

dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos. Diante disso, 

havendo nos autos Ficha do Pronto Atendimento Municipal (nº atendimento 

– 355870), confeccionado em Primavera do Leste (MT), indicando o 

endereço residencial do autor nessa Comarca, inquestionável a 

competência Juízo. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 
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pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 2016.302089, 

confeccionado em data posterior ao acidente, bem como Ficha de Pronto 

Atendimento Municipal, registrada sob o nº 355870, confeccionada na 

data do acidente noticiado na inicial e relatando “paciente com lesão dor 

perna E após acidente automobilístico” (Id. 4526962). Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de 

incapacidade média (50%) em membro inferior esquerdo (70%), 

consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP (Id. 8221861). Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Diante disso, valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Daltro Felipe Bender, na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros 

e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no 

valor de R$4,725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR). 

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária 

em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 16 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000834-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REINATO ALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000834-33.2016.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Reinato Alves Ferreira Requerido: Porto Seguro CIA. 

de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT), proposta por Reinato Alves Ferreira em face de 

Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de seguro por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz o 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 03 de 

setembro de 2016, no Parque Eldorado, no município de Primavera do 

Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e a ausência de requerimento 

administrativo regular pela parte autora. No mérito, sustenta em princípio, 

que o caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, não foi em 

decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente aponta a 

necessidade de realização de prova pericial para verificar a gradação em 

caso de invalidez (Id. 4993417). Instada a manifestar-se, a parte autora 

impugnou a contestação (Id. 5600203). Perícia Médica e Complementação 

da Perícia (Id. 8725433 e Id. 10205702). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. Das preliminares As preliminares suscitadas 

foram apreciadas e refutadas por ocasião do saneamento processual (Id. 

7919385). Do mérito A questão controvertida cinge-se ao preenchimento 

das exigências legais para a concessão da indenização vindicada. 

Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, temos que faz 

jus à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de 

veículo quem preencher as exigências cumulativas para o recebimento 

deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor em via 

terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o dano 

decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter 

permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o 

grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial 

- esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa 

vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do material 

probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há nos 

autos Relatório de Ocorrência –APH – Controle e Estatística – Suporte 

Básico de Vida nº 7831, relatando “vítima de colisão moto x moto”, bem 

como Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 2016.280840, ambos 

confeccionados na data do acidente noticiado na inicial (Id. 4530913). 

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando a existência de incapacidade média (50%) em membro inferior 

esquerdo (70%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP (Id. 8725433 e Id. 10205702). Logo, o 

requerente comprovou a sequela de caráter permanente decorrente de 

acidente de veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos 

legais para a concessão da indenização, mediante prova documental, em 

observância ao disposto na Lei nº 6.194/74. Diante disso, valor da 

indenização deve ser arbitrado com observância da redução da 

capacidade funcional do membro, conforme perícia médica inclusa. 

Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido formulado por Reinato 

Alves Ferreira, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - 

proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor de 

R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros 

moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme 

Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR). Julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 16 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005065-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO)

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. L. -. M. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para comprovar nos autos o depósito da diligência do 

oficial de justiça ou para que informe se fornecerá meios necessários ao 

cumprimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124917 Nr: 7482-51.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61741 Nr: 1232-41.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS P/ 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ZELENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRÃO JAIME SAFRO - 

OAB:46547, ROGERS A CORSO - OAB:46555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado de 

avaliação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74652 Nr: 6971-58.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Paiva, MARIA HELENA VARGAS PAIVA, 

PAULO INACIO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: Substituo as alegações finais orais por 

apresentação das razões finais escritas, que serão apresentadas pelo 

autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, nos moldes 

do artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil. Expirados os prazos para 

as alegações finais, conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117999 Nr: 342-63.2013.811.0037

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS DOS SANTOS COMÉRCIO DE 

ESTOFADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado de 

busca e apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110146 Nr: 485-86.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINCLARI TRAMONTIN, IEDA ZANETTE 

TRAMONTIN, Otávio José Frasson, MIRIAM TRAMONTIN FRASSON, 

GRÉZIA TRAMONTIN DE ARIMATÉIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RONALDO MARTINS DE AMORIM - 

OAB:12633/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento dos mandados 

de avaliação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106993 Nr: 6085-25.2011.811.0037

 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: MPM PINTURAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DIAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, TATIANI PINTO DE LARA 

VIEIRA - OAB:MT/19497

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado por MPM 

Pinturas Ltda - ME em face de Ademir Diamante.Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 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, máxime pela baixa complexidade da 

ação.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 20 de julho de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131237 Nr: 3772-86.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIMMEC MÁQUINAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ALMEIDA LIENDO - 

OAB:SP/341.227, MARCO ANTONIO PRADO HERRERO - OAB:88518/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, máxime 

pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, 

fato que abreviou o labor profissional.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do 

Leste (MT), 18 de julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69216 Nr: 1524-89.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINTHO PEREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 

12208-A, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A

 Processo nº 1524-89.2010.811.0037 (Código nº 69216)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Olintho Pereira de Azevedo

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Intime-se a instituição financeira executada para apresentar os 

documentos pertinentes para realização do cálculo, conforme postulado 

pela parte exequente, em 15 (quinze) dias, advertida de que se não 
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cumprir com exatidão a decisão jurisdicional, ou criar embaraços à sua 

efetivação, sua conduta será punida como ato atentatório à dignidade da 

justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e 

processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento 

do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Aportando os documentos, intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102791 Nr: 2099-63.2011.811.0037

 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: S. R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:MT/9.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado de 

intimação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113399 Nr: 3779-49.2012.811.0037

 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: DENISE MARTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110108 Nr: 443-37.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA CHIARELO RIVA, EVERTON DAVID 

RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 443-37.2012.811.0037 (Código 110108)Ação de Busca e 

Apreensão convertida em Ação de ExecuçãoExequente: Banco de Lage 

Landen Brasil S/AExecutada: Neusa Chiarelo RivaVistos etc.Trata-se de 

requerimento de requisição de informações econômico-fiscais da parte 

executada, sob o fundamento de que referido documento é imprescindível 

para a localização de bens da parte devedora, passíveis de penhora.A 

assertiva é pertinente, eis que o pleito executório encontra-se 

obstaculizado em razão da ausência de localização de bens 

penhoráveis.Assim, diante da como a consulta via sistema RENAJUD na 

forma postulada (fls.136), via sistema INFOJUD.Aportando a resposta 

respectiva, arquive-se em local reservado, em pasta própria, física ou 

eletrônica, cientificando-se a parte exequente de seu conteúdo e 

certificando no processo essa ocorrência, nos termos do artigo 477 da 

CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC. Outrossim, autorizo a penhora online via Sistema BACENJUD, 

bem como a restrição via RENAJUD.Concluídas as diligências, intime-se a 

parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos 

moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.Concluídas as 

diligências, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 12 de 

junho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177606 Nr: 9382-64.2016.811.0037

 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: ABEL SOLOTKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias, acerca do laudo 

médico juntado às f. 70/74 (CPC, art.477, § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 53530 Nr: 1201-55.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO TÉCNICA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLAUDIO MYDLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:PR/25.430, MARCELA VIRGÍNIA THOMAZ - OAB:18.095/PR, 

RICARDO COSTA BRUNO - OAB:26321/PR, SEVERINA BERTA RUCH 

CASAGRANDE - OAB:34935/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 Certifico que, nesta data, foi realizada consulta ao sistema INFOJUD, 

sendo a DIRPF do executado arquivada em pasta própria, razão pela qual 

intimo o exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145793 Nr: 2446-57.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115911 Nr: 6504-11.2012.811.0037

 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: JUCELI BORTOLI LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGUAR LAND ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO 

E COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HUMBERTO DE FARIAS 

MARTONELLI - OAB:241.953/SP, TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERRES - OAB:MT/12815

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado por Juceli 

Bortoli Lima em face de Jaguar Land Rover Brasil Importação e Comércio 

de Veículos Ltda.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 
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Processo Civil.Indefiro o requerimento de assistência judiciária formulado 

pela parte autora, por ser a declaração de hipossuficiência evidentemente 

incompatível com a aquisição de veículo de valor elevado, categoria 

luxo.Condeno a parte autora 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, máxime pela 

baixa complexidade da ação.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 

20 de julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149999 Nr: 4396-04.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO 

OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, TANARA BASTOS DE LIMA - 

OAB:7669-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 136341 Nr: 7831-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VASCONCELOS MAGALHÃES, 

ROGERIO ALVES DIAS & CIA LTDA - ME (MERCADO BELO HORIZONTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto e etc.

Defiro o pedido busca de veículos.

Intimo a parte autora sobre o resultado.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002689-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO WYLKER CHAVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o executado não pagou e nem ofereceu embargos, apesar 

de citado, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002031-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. &. C. L. -. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

 

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 de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002477-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEICE DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001046-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA GARCIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005766-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (EXECUTADO)

 

Certifico que a diligência depositada não corresponde ao endereço 

indicado, uma vez que o valor é muito superior para cumprimento do 

mandado na zona urbana, deste modo, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, com a finalidade 

de intimar a parte autora para ratificar o endereço indicado e depositar a 

diligência corretamente ou retificar o endereço que corresponde a 

diligência já depositada, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002349-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERASMO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - GO40428 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003431-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ERASMO RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - GO40428 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para manifestar 

sobre a manifestação do requerido, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003047-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA BEDAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para manifestar 

sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002936-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN TALIS CECATTO (AUTOR)

DYORDAN RICHARD CECATTO (AUTOR)

MILTON GILBERTO RABER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXEY KUZNETSOV (RÉU)

 

Certifico que até a presente data o autor não se manifestou sobre a 

decisão, apesar de devidamente intimado, deste modo, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o 

que de direito, no przo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO e 

ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000954-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY ROSA NICOLAU BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CELSO JOSE BRESSAN OAB - 208.926.831-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000946-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOTUSZIEL DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002079-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DOS SANTOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002081-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE GOMES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002646-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR DA ROSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora pra 

requerer o que de direito, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 16576 Nr: 1742-35.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONI COLOMBELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELMA ADRIANA DA SILVA - OAB:6049/MT, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 
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para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 21700 Nr: 3118-22.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO DOS SANTOS LANGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EZILDO HENNERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67751 Nr: 150-38.2010.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119033 Nr: 1418-25.2013.811.0037

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEILA CRISTINA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 153836 Nr: 6172-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BARBOSA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159089 Nr: 8643-28.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DE OLIVEIRA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 200900 Nr: 8852-26.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ANTONIO GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 209066 Nr: 3717-96.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA MARCOMINI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS SPADA - 

OAB:346.456/SP, PRISCILLA FERREIRA BARCELOS - OAB:372.660/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 209301 Nr: 3836-57.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO POZZEBON & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149834 Nr: 4310-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO OLIVIO PESSINI, JONAS ADRIANO 

PESSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, 

REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A, STEFANI PAULA 

VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 
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que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166189 Nr: 3254-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120009 Nr: 2470-56.2013.811.0037

 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: ELI PADILHA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.298-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163665 Nr: 2063-45.2016.811.0037

 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: ELIETE BENICIO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes De 

Barros - OAB:MT-9.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A, PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA - 

OAB:MT 22436

 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 apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162049 Nr: 1271-91.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORVETERIA OK LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA CANUTO - OAB:872 

OAB/MG, LEONARDO ALVES CANUTO - OAB:97.039 OAB/MG

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177305 Nr: 9215-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR LUIZ HENN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:PR/67.842, SUYANE PRISCILA JANSEN COSTA 

SIQUEIRA - OAB:PR 79.533

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para, no prazo legal, entregar o veículo, conforme se vê na petição de fls. 

73, ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111833 Nr: 2274-23.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAQUINANDO TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, JOAQUIM 

PORTES DE CERQUEIRA CÉSAR - OAB:SP/72110-B, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SANDRO PISSINI ESPINDOLA 

- OAB:198040A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 159/160, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123949 Nr: 6516-88.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS AGRÍCOLA LTDA, CRISTIANO 

DARCY SOUZA MONTAGNI, PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 117, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147338 Nr: 3183-60.2015.811.0037

 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: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias. Oriento os senhores advogados para que apresentem o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no momento do requerimento 

das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos desta secretaria.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104375 Nr: 3347-64.2011.811.0037

 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: MARIO DANIELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA, 

HABITAR CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o autor para 

manifestar sobre a petição de p. 231/235, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152887 Nr: 5762-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890 PR, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:OAB/MT 22.640/A, 

ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:OAB/SC 36.530, ALEXANDRE 

NELSON FERRAZ - OAB:OAB/SP 382.471

 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 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11027 Nr: 343-05.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CADORE, CLOVIS CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 343-05.2000.811.0037, Protocolo 

11027, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14762 Nr: 377-43.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CADORE, CLOVIS CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 377-43.2001.811.0037, Protocolo 

14762, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31036 Nr: 3293-45.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Cadore, CLOVIS CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 3293-45.2004.811.0037, Protocolo 

31036, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106415 Nr: 5465-13.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON ELIAS JUNIOR, LUCIANO 

PICOLOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 

3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 5465-13.2011.811.0037, Protocolo 

106415, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5106 Nr: 246-73.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR, ANTENOR 

SANTOS ALVES

 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: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156021 Nr: 7184-88.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - OAB:DF - 

9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de impulsionar o presente 

feito, com a finalidade de intimar as partes do leilão a ser realizado no dia 

03/09/21018 às 14h15min (primeiro leilão), e dia 14/09/2018, às 14h15min 

(segundo leilão). Intimo a parte autora, para no prazo de 05 dias, juntar 

aos autos matrícula devidamente atualizada, com a finalidade de intimar 

possíveis credores da data designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36781 Nr: 4708-29.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL PRIMAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:MT. 6.288-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de impulsionar o presente 

feito, com a finalidade de intimar as partes do leilão a ser realizado no dia 

03/09/21018 às 13h45min (primeiro leilão), e dia 14/09/2018, às 13h45min 

(segundo leilão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 25897 Nr: 2219-87.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNITI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:PE/20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de impulsionar o presente 

feito, com a finalidade de intimar as partes do leilão a ser realizado no dia 

03/09/21018 às 14h (primeiro leilão), e dia 14/09/2018, às 14h (segundo 

leilão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 25897 Nr: 2219-87.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNITI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:PE/20366-D

 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, 

no prazo de 05 dias indicar o novo endereço do executado, uma vez que 

a intimação encaminhada foi devolvida com a anotação de "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36781 Nr: 4708-29.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL PRIMAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:MT. 6.288-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, 

no prazo de 05 dias indicar o novo endereço do executado, uma vez que 

a intimação encaminhada foi devolvida com a anotação de " não existe o 

número".

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003773-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BRUSCHI COSTENARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1003773-49.2017.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada das 

informações da Comarca de Barracão/PR quanto ao andamento da Carta 

Precatória. Primavera do Leste, 23 de julho de 2018. Vera Maria Signori 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004133-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRONDINA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1004133-47.2018.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do Ofício 

n. 043/2018 do INSS - gerente da APS Primavera do Leste. Primavera do 

Leste, 23 de julho de 2018. Vera Maria Signori Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000027-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MAZINI CESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

1000027-13.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

1000027-13.2016.8.11.0037 Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007- CGJ, e Ordem de Serviço nº. 01/2015, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para especificar as 

provas que pretende produzir, justificando-as objetivamente, no prazo 

legal. Primavera do Leste, 23 de julho de 2018 Lidiane Memoria Campós 

Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000252-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCENA NERI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS OAB - MT19044/O 

(ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

1000252-33.2016.8.11.0037 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, 23 de julho de 2018. 

Lidane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000259-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS OAB - MT19044/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

1000259-25.2016.8.11.0037 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, 23 de julho de 2018. 

Lidane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113285 Nr: 3638-30.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZANI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 
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SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifico que assiste razão ao requerido, vez que a 

falta de citação das partes impede a formação e o desenvolvimento válido 

e regular do processo, de modo que ANULO A SENTENÇA de fls. 

39/42.Desse modo, considerando que não há nos autos contestação, 

dê-se vista dos autos a parte requerida, na forma do artigo 183, §1º, do 

Código de Processo Civil.Após, decorrido o prazo sem apresentação de 

resposta, certifique-se e retornem conclusos para sentença.Havendo 

contestação, vista a parte autora.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165860 Nr: 3094-03.2016.811.0037

 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: IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDTDMG-D, MDC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Lúcio Franco Pedrosa 

- OAB:5.746/MT

 Analisando os autos, verifico que assiste razão ao requerido, vez que a 

falta de citação das partes impede a formação e o desenvolvimento válido 

e regular do processo, de modo que ANULO A SENTENÇA de fls. 43/44. 

Desse modo, considerando que não há nos autos contestação do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MT, dê-se vista dos autos a parte requerida, na 

forma do artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil.Após, decorrido o 

prazo sem apresentação de resposta, certifique-se e retornem conclusos 

para sentença.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 42604 Nr: 4990-33.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELES MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:MAT.1553487

 Processo nº 4990-33.2006.811.0037 (Código 42604)

Vistos.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que os autos de nº 

8997-92.2011.811.0037 (Código 120806) foram remetidos à 2ª Instância 

para apreciação de recurso.

Diligencie-se a Sra. Gestora sobre o retorno daqueles autos.

Sem prejuízo, aguarde-se o julgamento dos Embargos à Execução.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38493 Nr: 989-05.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS-DVOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERASMO ACACIO DE 

CAMPOS - OAB:2244/MT, LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - 

PROCURADOR FAZENDA ESTADUAL - OAB:2478/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 989-05.2006.811.0037 (Código 38493)

Vistos.

Considerando as alegações da petição de fls. 206/210, e com o intuito de 

conferir celeridade processual, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se acerca do cálculo de fl. 210/212 ou reformar o cálculo de fl. 

198/204 nos termos da petição retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada do cálculo, intime-se a parte executada para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2019.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128344 Nr: 1267-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE LÚCIA DE CARVALHO

 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:

 Processo nº: 1267-25.2014.811.0037 (Código 128344)

Vistos.

Ante a inércia da parte requerida, conforme carimbo de fl. 62-v, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela parte exequente às fls. 59/60.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado às fls. 59/60.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50328 Nr: 5716-70.2007.811.0037

 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: LUCINEI FERREIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5716-70.2007.811.0037 (Código 50328)

Vistos.

Remetam-se os autos novamente à Contadoria do Juízo para proceder a 

realização do cálculo conforme o acórdão de fls. 144/145.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128305 Nr: 1239-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR FRANCISCO PINTO DA VITÓRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1239-57.2014.811.0037 (Código 128305)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo para realizar o cálculo desde a cessação do 

benefício até a implantação conforme sentença às fls. 126/127.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209583 Nr: 3940-49.2018.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3940-49.2018.811.0037 (Código 209583)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que o pedido de fls. 04/13 deverá ser 

desentranhado e juntado nos Embargos à Execução Fiscal nº 

3310-90.2018.811.0037 (208227).

Assim, remetam-se os autos ao Distribuidor para realizar o cancelamento 

desta distribuição, tendo em vista que foi equivocada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 208227 Nr: 3310-90.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3310-90.2018.811.0037 (Código 208227)

 Vistos.

Aguarde-se a juntada da petição conforme determinado nos autos em 

apenso nº 3940-49.218.811.0037 (Código 209583).

Após, com a juntada da petição, venham os autos conclusos.

Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160671 Nr: 710-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA DA SILVA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 710-67.2016.811.0037 (Código 160671)

Vistos.

Ante a inércia da parte requerida, conforme certidão de fl. 87, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela exequente à fl. 83.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado à fl. 83.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173894 Nr: 7361-18.2016.811.0037

 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: MARLI INES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7361-18.2016.811.0037 (Código 173894)

Vistos.

 Considerando que o benefício encontra-se ativo conforme extrato de fl. 

111, certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

Após, 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, 19 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153976 Nr: 6231-27.2015.811.0037

 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: DALILA TEREZINHA DONIN, KJPBD, JUCINEIA PEREIRA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6231-27.2015.811.0037 (Código 153976)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora pugna, às fls. 71/72 pela 

intimação da parte requerida para corrigir a implantação do benefício, 

assim, proceda-se conforme requerido.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 165436 Nr: 2862-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIQUE JOAQUIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2862-88.2016.811.0037 (Código 165436)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 180/181, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte executada de fl. 177.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados de fl. 177.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118021 Nr: 364-24.2013.811.0037

 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: VALDIR SANTOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 364-24.2013.811.0037 (Código 118021)

 Vistos.

Considerando a ausência de manifestação da parte requerente após o 

retorno dos autos da 2ª instância, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104930 Nr: 3917-50.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696/O, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIUM - 

OAB:14235-O, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 3917-50.2011.811.0037 (Código 104930)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por MARLI CAETANO 

DA FONSECA DUMINELLI em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

– MT e SECRTÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 193, Alvará de autorização comprovando que a obrigação foi 

adimplida.

Consta ainda que a parte exequente foi cientificada do levantamento do 

alvará por seu advogado (fl. 196).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 193.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171600 Nr: 8699-61.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMIVANY LEANDRO DOS PASSOS

 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:

 Código 171600Vistos..Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, 

II, do Código de Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.Registre-se que em muitos processos já foram 

nomeadas empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA/JAIME SIMÃO CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na 

indicação de perito, sendo que referidas empresas apresentaram 

orçamentos que giram em torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do 

processo, valor este que acabará sendo ônus do Estado.Por fim, 

importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 processos 

pendentes de realização da referida perícia.Ainda, se necessário, 

diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o que deverá ser 

certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196463 Nr: 7141-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINÉIA XAVIER 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.Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código 

de Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.Registre-se que em muitos processos já foram 

nomeadas empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA 
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LTDA/JAIME SIMÃO CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na 

indicação de perito, sendo que referidas empresas apresentaram 

orçamentos que giram em torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do 

processo, valor este que acabará sendo ônus do Estado.Por fim, 

importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 processos 

pendentes de realização da referida perícia.Ainda, se necessário, 

diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o que deverá ser 

certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141439 Nr: 397-43.2015.811.0037

 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: JHONATHAN PALTIEL SOUSA SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 397-43.2015.811.0037 (Código 141439)

Vistos.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para manifestação.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 210257 Nr: 4235-86.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA PEREIRA DOS SANTOS, SANDRA 

DOLNY ROGAL VIDAL, IARA MARIA CORTES MIRANDA, NADIA 

APARECIDA DAMASCENO, KEILA SANTANA COUTO

 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: 4235-86.2018.811.0037 (Código 210257)

Vistos.

Intimem-se as partes para a apresentação de parecer 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, 19 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133783 Nr: 5836-69.2014.811.0037

 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: SANDRA REGINA PEREIRA DOS SANTOS, SANDRA 

DOLNY ROGAL VIDAL, IARA MARIA CORTES DE MIRANDA, NADIA 

APARECIDA DAMASCENO, KELI SANTANA COUTO

 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 5836-69.2014.811.0037 (Código 133783)

Vistos.

Proceda-se a Secretaria ao cumprimento integral do despacho de fl. 260, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209808 Nr: 4050-48.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIRLENE MARIA DA 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:

 Processo nº: 4050-48.2018.811.0037 (Código 209808)

Vistos.

Primeiramente, proceda-se ao apensamento dos autos aos de Código nº 

134216.

Após, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2018.

¬

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68326 Nr: 636-23.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCHETTO AUTO PEÇAS LTDA EPP, MARCHETTO & 

MARCHETTO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 Processo nº: 636-23.2010.811.0037 (Código 68326)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107090 Nr: 6188-32.2011.811.0037

 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-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SOBRINHO CASTANÕN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - OAB:MT 

11.298, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, 

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR:i.Suspensão dos 

direitos políticos do requerido pelo prazo de 08 (oito) anos;ii.Proibição de 

contratar com o Poder Público, receber incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, pelo prazo de 10 (dez) anos; iii.Pagar multa civil 

correspondente a 01 (uma) remuneração recebida no exercício de 2010, 

atualizada monetariamente a contar da distribuição e juros de mora a partir 

da citação; iv.Ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 256.172,46 

(duzentos e cinquenta e seis mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e 

seis centavos), acrescidos de correção monetária e juros, desde o 

desembolso até a data do efetivo ressarcimento;v.Perda do cargo público 

do requerido, se caso estiver exercendo algum.Deixo de condenar o 

requerido em honorários advocatícios, embora o faça com relação as 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado desta decisão, 

OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso 

e ao Cartório Eleitoral desta Comarca comunicando a suspensão dos 

direitos políticos do requerido e, ainda, certifique-se e remeta-se o feito ao 

arquivo definitivo com as baixas necessárias.Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32567 Nr: 794-54.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMA GRÃOS COM. DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358, JULIANA FERREIRA QUINTEIRO 

DE ALMEIDA - OAB:15.865

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar dos Embargos 

Declaratórios juntados as fls. 167 dos autos para requerer o que de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174130 Nr: 7480-76.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSETL-M, LMBDP, EBDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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

 Processo nº 7480-76.2016.811.0037 (Código 174130)

Vistos.

Sobre os embargos de declaração (fls. 608/616), diga a parte requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para análise dos embargos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164826 Nr: 2588-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, ÁGUAS DE PRIMAVERA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO PEREIRA 

RODRIGHUES ALVES - OAB:SP/ 2430112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:154.132

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pelo autor.Condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos 

do artigo 85, §2º e 19º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 20 de julho de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72989 Nr: 5311-29.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIR JOSE BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32567 Nr: 794-54.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMA GRÃOS COM. DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358, JULIANA FERREIRA QUINTEIRO 

DE ALMEIDA - OAB:15.865

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o 

pedido vertido na exceção de pré-executividade, apenas para excluir da 

execução os sócios da empresa executada, vez que não constas da 

certidão de dívida ativa.Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 11 de 

dezembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 125583 Nr: 8153-74.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DA COSTA LEÃO SANTOS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

no prazo de 15 (quinze) apresentar parecer ou documentos elucidativos 

nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160407 Nr: 584-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

no prazo de 15 (quinze) apresentar parecer ou documentos elucidativos 

nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164900 Nr: 2628-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO CORBARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

no prazo de 15 (quinze) apresentar parecer ou documentos elucidativos 

nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165568 Nr: 2930-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO BOTELHO PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

no prazo de 15 (quinze) apresentar parecer ou documentos elucidativos 

nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165115 Nr: 2722-54.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA EMPREENDIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO LOPES DA SILVA, Cpf: 

58716840925, Rg: 3.971.300-4, Filiação: Osvaldo Lopes da Silva e 

Magnona Alves Ribeiro da Silva, data de nascimento: 25/10/1969, 

brasileiro(a), natural de Goioerê-PR, casado(a), empresário/agricultor, 

produtor rural. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 28/04/2016.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de MARIANA 

EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e MARCELO LOPES DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 11173/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/06/2014

 - Valor Total: R$ 195.781,50 - Valor Atualizado: R$ 177.983,18 - Valor 

Honorários: R$ 17.798,32

Despacho/Decisão: Processo nº: 2722-54.2016.811.0037 (Código 

165115)Vistos em correição.Ante o pedido de fl. 18, cite-se o executado, 

via edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a 

citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de 

Processo Civil.Após, em caso de inércia da parte executada no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 23 de julho de 2018

Célio Almeida da Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104849 Nr: 3835-19.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRESPANI TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 

03253579000192. 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 
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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: 06/06/2011.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de CRESPANI TRANSPORTES LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7718/2009, 7946/2009.

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

 - Valor Total: R$ 1.841,63 - Valor Atualizado: R$ 1.674,21 - Valor 

Honorários: R$ 167,42

Despacho/Decisão: Processo: 3835-19.2011.811.0037 (Código 

104849)Vistos.Ante o pedido de fl. 34, cite-se a parte executada, via edital 

com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a citação, 

nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil.Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de abril 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 23 de julho de 2018

Célio Almeida da Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53542 Nr: 7212-37.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. S. BARROS ACESSORIOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): K. S. BARROS ACESSORIOS - ME, CNPJ: 

05689109000100. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 10/12/2007.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de K. S. BARROS ACESSORIOS - ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7859/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

 - Valor Total: R$ 866,37 - Valor Atualizado: R$ 787,61 - Valor Honorários: 

R$ 78,76

Despacho/Decisão: Processo: 7212-37.2007.811.0037 (Código 

53542)Vistos em correição.Ante o pedido de fl. 48, cite-se o executado, 

via edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a 

citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de 

Processo Civil.Após, em caso de inércia da parte executada no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 23 de julho de 2018

Célio Almeida da Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109203 Nr: 8406-33.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOPES E PENNA LTDA - ME, ALVARO CAMPOS PENNA, 

FABIO ROSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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 a parte requerente para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137067 Nr: 8332-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDECI FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8332-71.2014.811.0037 (Código 137067)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se acerca impugnação à execução.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108488 Nr: 7663-23.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA ANTONIA RADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 7663-23.2011.811.0037 (Código 108488)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se quanto à proposta de honorários do perito de fl. 146.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122946 Nr: 5486-18.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Farias da Silva - 

OAB:16575, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº: 5486-18.2013.811.0037 (Código 122946)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 177/178, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte executada de fl. 163.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados de fl. 163.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162809 Nr: 1566-31.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS MACHRY - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1566-31.2016.811.0037 (Código 162809)

Vistos.

 Permaneçam os autos suspensos até o decurso do prazo deferido nos 

autos em apenso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158146 Nr: 8179-04.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8179-04.2015.811.0037 (Código 158146)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117588 Nr: 8266-62.2012.811.0037

 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: TERESA SANTOS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº: 8266-62.2012.811.0037 (Código 117588)

Vistos.

Às fls. 204/205, foi pleiteado o sequestro de valores em contas bancárias 

dos executados no valor de R$ 674,94 (seiscentos e setenta e quatro 

reais e noventa e quatro centavos), para a aquisição de medicamentos 

suficientes para o tratamento de 06 (seis) meses da paciente.

É o necessário.

Fundamento e decido.

Primeiramente, proceda-se à conversão do feito para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, bem como a troca da etiqueta dos autos.

Compulsando os autos, verifico que a sentença de fls. 139/141 determinou 

aos executados que fornecessem os medicamentos necessários a 

patologia da parte exequente. Todavia, conforme alegado pela exequente, 

os executados permaneceram inertes, de modo que o pedido de bloqueio 

das verbas públicas deve ser deferido.

 Assim, tendo em vista que o exequente já cumpriu o disposto no artigo 11 

do Provimento nº 02/2015/CGJ, trazendo aos autos orçamentos (fls. 206 e 

214), DETERMINO o IMEDIATO BLOQUEIO de R$ 674,94 (seiscentos e 

setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) em conta bancária do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, solidariamente, através do sistema BACEN-JUD, suficientes 

para a aquisição do medicamento por 06 (seis) meses.

Após, transfira-se o valor à DROGARIA ULTRA POPULAR, cujos dados já 

constam dos autos (fl. 206).

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176954 Nr: 9003-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGNES MENEGHETTI PREVEDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9003-26.2016.811.0037 (Código 176954)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que estão pendentes de pagamento as 

notas fiscais nº 289, 298 e 319, referentes aos serviços prestados no 

mês de abril, maio e junho/2018.

Assim, determino o bloqueio do valor relativo ao custeio do Home Care, na 

modalidade internação domiciliar, na importância de R$ 27.143,23 (vinte e 

sete mil cento e quarenta e três reais e vinte e três centavos), com 

observância das notas fiscais apresentadas, em conformidade com o 

orçamento inicial, conforme memorial descritivo:

NOTA FISCAL VALOR PERÍODO FLS.
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Nº 289 R$ 8.948,32 01/04/2018 a 30/04/2018 244

Nº 298 R$ 9.246,59 01/05/2018 a 31/05/2018 249

Nº 298 R$ 8.948,32 01/06/2018 a 30/06/2018 254

TOTAL R$ 27.143,23

 A transferência do numerário (pagamento) está autorizada mediante 

apresentação das notas fiscais (Prov.02/2015-CGJ, artigo 10). 

Cumpram-se as demais determinações do Provimento n.º 02/2015-CGJ.

Requisite-se à Central de Regulação, Controle e Avaliação do Município de 

Primavera do Leste/MT a avaliação quanto ao grau de complexidade 

assistencial, com declinação específica da elegibilidade ou não da 

paciente em permanecer com a internação domiciliar em regime de home 

care.

Sem prejuízo, manifestem-se as partes sobre o orçamento juntado à fl. 

259, inclusive o Ministério Público, devendo a parte requerente juntar aos 

autos orçamentos comparativos, observando-se as necessidades 

apontadas à fl. 222-v, no prazo de 20 (vinte) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cutelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56364 Nr: 3909-78.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROCHA - OAB:9987/MS, 

REGINA PAULA HAENDCHEN ROCHA - OAB:8066/MS

 Processo nº: 3909-78.2008.811.0037 (Código 56364)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do executado junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53615 Nr: 7258-26.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POMPILIO DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA GONÇALVES 

POMPERMAYER FRANÇA - OAB:18.375/MT, MARCUS VINICIUS 

ARAUJO FRANÇA - OAB:13408

 Processo nº: 7258-26.2007.811.0037 (Código 53615)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do executado junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17266 Nr: 1998-75.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 Processo nº 1998-75.2001.811.0037 (Código 17266)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome dos 

executados, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-81.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON STEFANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 23 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIVALDO SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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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, 23 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011412-04.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEN ALAGOAS (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO CAPELL FARIAS SILVA OAB - DF0022617A (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, 23 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011382-03.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLE CACIDE SILVA RIBEIRO PEDROTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA OAB - MT0015787A (ADVOGADO)

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO E TECNOLOGIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO)

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011382-03.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: ANIELLE CACIDE SILVA 

RIBEIRO PEDROTTI EXECUTADO: SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO E 

TECNOLOGIA LTDA - ME, TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS 

LTDA - ME Vistos, Tendo em vista certidão de Id 8148795 e que não houve 

requerimento de cumprimento de sentença pela parte autora, arquive-se o 

feito. Primavera do Leste/MT, 23 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000329-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROMILDO BENTO BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANDER MORAIS COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000329-42.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSE ROMILDO BENTO 

BARBOSA EXECUTADO: ZANDER MORAIS COSTA Vistos. Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência, tendo em vista o 

tempo de tramitação do feito. Primavera do Leste/MT, 23 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010396-78.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE PEREIRA DE FATIMA (EXECUTADO)

KESCELEY KAYK PEREIRA CINTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010396-78.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS EXECUTADO: KESCELEY KAYK PEREIRA CINTRA, ROSEMEIRE 

PEREIRA DE FATIMA Vistos. Intime-se a parte requerida Rosemeire Pereira 

de Fátima, no endereço trazido na Petição de Id 7088201, para que no 

prazo de 15(quinze) dias, efetue o pagamento da condenação, 

devidamente atualizada, sob pena de execução e multa de 10%, nos 

termos do artigo 523, § 1º do CPC/2015. Primavera do Leste-MT, 23 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA LAURA DA SILVA OAB - MT22674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002061-24.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOAB MENDES DE SOUZA 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos. Recebo 

o recurso interposto, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 25 de junho de 2018 (Id 13923156), a intimação ocorreu em 04 de julho 

de 2018 e o recurso foi protocolado em 10 de julho de 2018(Id 14075542). 

O preparo foi devidamente recolhido (Id 14075580). Atribuo ao recurso o 

efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 

9.099/95. As contrarrazões já foram apresentadas em Id 14302146. 

Expeça-se a certidão necessária e encaminhem-se os autos para 

apreciação por parte da Colenda Turma Recursal Única da Capital. 

Primavera do Leste-MT, 23 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010617-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ADRIANO MONTEIRO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 
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8010617-27.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: REGINALDO ADRIANO 

MONTEIRO SILVA EXECUTADO: AMERICANO COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos, Trata-se de execução de título 

extrajudicial em que, citada, a parte executada não pagou nem indicou 

bens. Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, conforme extratos que 

seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indique 

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, 23 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003817-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14394/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA 3 IRMAOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003817-68.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: WENDELL OLIVEIRA CASTRO 

EXECUTADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA 3 IRMAOS LTDA - ME 

Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença em que, citada, a parte 

devedora não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois foi encontrado valor irrisório em contas bancárias 

da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na 

oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indique 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, 23 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005597-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. FERREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO DE COMBUSTIVEL AREIA BRANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1005597-43.2017.8.11.0037. REQUERENTE: A. F. FERREIRA & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL AREIA BRANCA LTDA 

VISTOS. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência De Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por A. F ferreira & Cia Ltda EPP 

contra Posto de Combustível Areia Branca Ltda. Narra a parte Promovente 

que foi surpreendida com a negativação de seu nome pelo promovido, no 

valor de R$ 483,04 (quatrocentos e oitenta e três reais e quatro 

centavos), oriundo do contrato n.º 15710, porém, afirma que desconhece 

o débito que deu origem a inscrição. Instruiu a inicial com documentos. A 

audiência de conciliação foi realizada, todavia, não restou frutífera a 

tentativa de acordo (Id. 12061027). A contestação aportou no Id. 

12176444, aduzindo a efetiva compra de combustível por parte do 

reclamante no dia 20/08/2016, através de funcionário, para abastecimento 

de 150 litros de diesel comum para o caminhão, placa MXG-5190, em 

razão da recusa do cartão REPOM. Que já tinha procedido à exclusão do 

nome da autora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Juntou 

documentos. A parte autora impugnou a contestação, rechaçando os 

argumentos trazidos na peça contestatória (Id. 12275555). Em petição 

aviada no Id. 13834039, a parte autora informou que o réu emitiu um novo 

boleto no valor de R$ 483,04 (quatrocentos e oitenta e três reais e quatro 

centavos), apesar do débito encontrar-se sub judice, com vencimento 

para 30/06/2018. Diante disso, pretende a antecipação de tutela de 

urgência para determinar à requerida que suspenda a cobrança do 

suposto débito, bem como que se abstenha de efetuar a inscrição do 

nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa a 

ser arbitrada por este Juízo. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que diante da 

documentação acostada aos autos e da natureza da atividade do autor 

(transporte rodoviário de cargas, municipal, interestadual e internacional; 

transporte rodoviário de produtos perigosos e transporte escolar), 

evidencia a plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação, este último decorrente do risco iminente de negativação, que 

por si só é capaz de causar sérios e graves prejuízos, inviabilizando a 

sua atividade econômica. De outro lado, não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Assim, o 

deferimento da tutela é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com 

fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de 

DETERMINAR que a parte Requerida: 1) SUSPENDA a cobrança do 

suposto débito, bem como ABSTENHA de enviar, ou EXCLUA, os dados da 

Autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e 

CONGÊNERES), bem como de efetuar qualquer cobrança em relação ao 

débito discutido nesta ação (R$ 483,04), sob pena de multa diária inicial 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). Serve a presente decisão de carta/mandado de intimação/carta 

precatória, no sentido de intimar no endereço da reclamada Posto de 

Combustível Areia Branca Ltda., (Rodovia 364 Km. 07, s/n, Distrito 

Industrial, Alta Araguaia-MT, CEP: 78.780-000) Sem prejuízo, diante das 

ponderações das partes, entendo necessária a realização de a audiência 

de instrução e julgamento. Para tanto, designe a Secretaria audiência de 

instrução e julgamento para realização pelo Juiz Leigo. Consigno, desde já, 

que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de 

três para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

servindo a presente decisão como carta/mandado de intimação. 

Expeça-se o necessário. Primavera do Leste, 23 de julho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004822-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004822-28.2017.8.11.0037 

Promovente: ANTONIO LAURENCO DOS SANTOS Promovido: BANCO PAN 

S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por ANTONIO LAURENCO 

DOS SANTOS em face BANCO PAN S.A. Em contestação a ré alegou 

necessidade de perícia grafotécnica, vez que apresentou contrato e ficha 

supostamente assinada pelo requerente. Analisando-se os autos, entendo 

que a preliminar de incompetência do juízo deve ser acolhida, uma vez que 

há a necessidade de realização de perícia grafotécnica. A disparidade de 

assinaturas, mencionada em impugnação à contestação, ao ver do Juízo, 

não se verifica de forma estreme de dúvida. A competência do juízo é um 

dos pressupostos processuais, a ser observado por se tratar de princípio 

de ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública 

e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o deslinde da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto, acolho a preliminar de incompetência suscitada pela parte ré, 

para declarar a incompetência absoluta deste Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publicado no PJE. Remeto o Projeto 

de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 20 de julho de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

20.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-67.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. DE SANTI - VEICULOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUNES & ALVES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010345-67.2015.8.11.0037 Promovente: 

D. DE SANTI - VEICULOS - ME Promovido: NUNES & ALVES LTDA - ME 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por D. DE SANTI - VEICULOS 

- ME em face de NUNES & ALVES LTDA - ME Analisando-se os autos, 

verifica-se que a parte autora requereu suspensão do feito por 60 

(sessenta) dias para diligenciar em busca do endereço atualizado da ré, 

entretanto até o presente momento não informou o endereço atualizado. 

Foi intimada para dar prosseguimento na ação e se manteve inerte. Assim, 

deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o autor não 

promoveu as diligências necessárias, o que impediu o desenvolvimento 

válido do processo. Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

inciso IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 13 de julho 

de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 13.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA SILVA LISBOA (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000749-76.2018.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, devidamente assinado pela requerente, bem 

como, documentos pessoais apresentados no momento da contratação e 

faturas, comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome da promovente ao rol de inadimplentes. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte 

promovente nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé da promovente, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação 

declaratória de indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida na inicial. E condeno a parte 

reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 
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à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Transitada em julgado, intime a parte autora 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se. Após, 

caso não haja execução das verbas de sucumbência de má-fé, 

arquive-se/baixe-se no sistema. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 22 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012052-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERINALDO VASCONCELOS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012052-36.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE GERINALDO 

VASCONCELOS DE ANDRADE REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Alega o reclamante que solicitou “portabilidade” de seu 

número de telefone celular da operadora VIVO S.A. para a empresa da 

Requerida. Contudo, informa que após muito transtorno, não teve êxito na 

migração, não conseguindo reverte-la para a VIVO S.A. Aduz que sem o 

telefone celular teve prejuízos, visto que depende do número do telefone 

para receber ligações de clientes. Requereu tutela de urgência para que a 

empresa requerida fosse compelida a concluir a referida “portabilidade”, a 

qual foi concedida (ID n. 3623139), fixando prazo para cumprimento, sob 

pena de multa diária, não excedente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Após 

o prazo fixado, a Reclamada quedou-se inerte. O Autor requereu 

novamente reforço na tutela antecipada. O juízo, então, em nova tutela 

antecipada (ID n. 4349925) majorou os astreintes para R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), a fim de compelir a reclamada cumprir a tutela 

antecipada. Contudo, a requerida só cumpriu a Tutela Antecipada em 

27/04/2017 (ID N. 6697623). Portanto, deve ser condenada ao pagamento 

dos astreintes, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No mérito, a 

Reclamada em contestação argumenta que os fatos relatados pela parte 

autora na exordial não são capazes de gerar o dano moral pleiteado. 

Alega que a reclamante possuía contrato com a reclamada, junta telas 

sistêmicas. Aduz ausência de responsabilidade civil. Em que pese os 

argumentos da Reclamada, não juntou nos autos nenhum documento 

assinado pela reclamante que corroborasse suas alegações. Inclusive, as 

telas sistêmicas estão ilegíveis e faturas juntadas aos autos se referem a 

terceiros, no caso a Sra. MARIA EMILIA CARREGARO PONTES. No caso, 

trata-se de relação de consumo lato sensu, ficando caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito. Cuida-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 independentemente do grau de culpa, sendo suficiente 

a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele 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, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como deverá ocorrer no presente 

caso. Logo, não tendo a Reclamada comprovado que o serviço foi 

prestado nos moldes contratado, ônus do qual lhe competia, tornam-se 

verossímeis as alegações da parte Reclamante, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao dano moral, 

tenho que ficou evidenciado o vício na prestação dos serviços da 

Reclamada, por não fornecer um serviço adequado, configurando, assim, 

a prática de ato ilícito, ensejando reparação. Ademais, verificou-se os 

transtornos sofridos pela parte autora ao ficar tentando inutilmente 

solucionar administrativamente os problemas apresentados, não tendo a 

Reclamada por sua vez, sequer o cuidado de resolver a questão sem 

qualquer burocracia ou empecilho, preferindo ao revés, desprezar o 

lamento da parte Autora por serviços que não estavam sendo 

devidamente prestados. Quantifico o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na 

inicial, para: 1) Mantenho as Tutela Antecipada (ID n. 3623139) e (ID n. 

4349925); 2) CONDENAR a Reclamada a pagar as astreintes pelo 

descumprimentos das tutelas antecipadas, fixado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

descumprimento e, 3) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título 

de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

acima. P. Leste-MT, 23 de julho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000094-07.2018.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, devidamente assinado pela requerente, bem 

como, documentos pessoais apresentados no momento da contratação, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome da promovente ao rol de inadimplentes. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. 
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Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte 

promovente nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé da promovente, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação 

declaratória de indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida na inicial. E condeno a parte 

reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Transitada em julgado, intime a parte autora 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se. Após, 

caso não haja execução das verbas de sucumbência de má-fé, 

arquive-se/baixe-se no sistema. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 22 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALLESTON LEANDRO SOUZA LOPES (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000236-11.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WALLESTON LEANDRO 

SOUZA LOPES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c exclusão de registro em banco 

de dados c/c reparação de danos morais. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38,caput, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

DECLARO A CONEXÃO COM OS AUTOS 1000204-06.2018.811.0037, 

PROPOSTA POR ESTE MESMO AUTOR CONTRA TELEFÔNICA BRASIL S/A 

e julgada improcedente por este Juízo em 22.07.2018. Fundamento e 

decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de provas em audiência, pois se trata de 

matéria precipuamente de direito e a prova fático-documental juntada pela 

parte autora dá suporte ao desate da lide. Assim, com base nos princípios 

da celeridade e economia processual, julgo diretamente o presente feito. 

Questiona o reclamante a negativação em seu nome, no valor de R$ 

236,07 (duzentos e trinta e seis reais e sete centavos), disponível nos 

órgãos de restrição ao crédito (SCPC) em 19.05.2017, referente ao 

contrato 042183931000076F1, com vencimento em 23.04.2017. Em análise 

minuciosa ao processo, vejo que a reclamada não apresentou 

absolutamente nada em sua defesa, não provando qualquer contrato, 

qualquer relação comercial ou jurídica entre as partes e, por 

consequência, a pretensa dívida. Portanto, a negativação é ilegal. Quanto 

ao dano moral, verifico que o reclamante tem negativação legal anterior, 

realizada por Telefônica Brasil S/A, referente contrato 2139332704, no 

valor de R$ 100,83 (...), com vencimento em 01.11.2013 e disponível nos 

órgãos de restrição ao crédito (SCPC) em 03.03.2014, que foi objeto de 

ação judicial neste Juízo, sob o número 1000204-06.2018.0037 e julgada 

improcedente em 22.07.2018. A questão foi sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, ao decidir que descabe indenização por dano moral, 

quando, ao tempo da inscrição do débito, existia legítima anotação, ipsis 

litteris: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando pré-existente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009) Esse também é o entendimento 

hodierno da E. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, verbis: 

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. PREEXISTÊNCIA DE 

NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA. DANO MORAL AFASTADO. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Turma Recursal 

Única, Recurso Cível Inominado nº 1072/2012, Classe II. 1. Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína, Data de Julgamento: 

21-06-2012, Relator: Doutor Gonçalo Antunes de Barros Neto) (sem grifos 

no original) Dessa forma, considerando a legitimidade reconhecida por 

este Juízo (sujeito a recurso, daí a conexidade acima declarada), do outro 

débito, e sendo o mesmo preexistente ao apontamento sob discussão, 

impõe-se o deferimento parcial dos pleitos. Posto isso, com fulcro no artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos de mérito do Autor e, como 

corolário: a) Declaro indevida a quantia de R$ 236,07 (duzentos e trinta e 

seis reais e sete centavos), objeto de negativação disponível nos órgãos 

de restrição ao crédito (SCPC) em 19.05.2017, referente ao contrato 

042183931000076F1, com vencimento em 23.04.2017 ; b) Determino que o 

reclamado promova a exclusão da restrição, sujeito ao cumprimento de 

sentença em caso de descumprimento; c) Indefiro o pedido de indenização 

por danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, conforme 

fundamentação supra. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Isento de custas e 

honorários advocatícios, a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Primavera 

do Leste, 23 de Julho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE CRISTIANE ROSSETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001555-14.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NICOLE CRISTIANE ROSSETO 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Homologo a desistência 

da presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. n° 12636322), para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009, e, via de consequência, cancelo a audiência 

de conciliação anteriormente designada para o dia 24/07/2018, às 09:40 

horas. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por 

força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 

27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada eletronicamente. 

Intimação(ões) pela via eletrônica disponibilizada. Transitada em julgado, 

arquive-se, com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DO NASCIMENTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001682-49.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FAGNER DO NASCIMENTO DE 

MATOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTOS, ETC. Dispensado o relatório com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. Cuida-se de AÇÃO CÍVEL C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINARMENTE, em tramite entre as partes 

acima identificadas. Analisando detidamente os documentos juntados ao 

presente processo, verifico que a parte reclamante reside no município de 

Sorriso/MT, a saber, na Rua Santa Luzia, Quadra 12, n.° 155, Centro, 

conforme endereço indicado na inicial (Id. 12335071) e respectivo 

comprovante de residência (Id. 12335094), A parte autora, portanto, não 

comprovou possuir domicílio nesta comarca. O artigo 4º da Lei nº 9.099 

diz que: 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. Da leitura acima, extrai-se que a 

competência para o ajuizamento da presente ação não se encontra 

prevista em nenhuma das hipóteses do artigo 4º da Lei n°9.099/95, bem 

como aquela prevista no Código de Defesa do Consumidor. O Enunciado 

Cível nº 89, do XVI Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados 

Especiais do Brasil, realizado de 24 a 26/11/2004, no Rio de Janeiro, 

prescreve que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício 

no sistema de juizados especiais cíveis". Em se tratando de Juizado 

Especial, a providência a ser adotada em caso de incompetência relativa é 

diversa daquela preconizada pelo art. 64 do Código de Processo Civil, 

onde ocorre a remessa dos autos ao juízo competente. A Lei n.° 9.099/95, 

prevê em seu art. 51, III, que o processo será extinto quando for 

reconhecida a incompetência territorial. Diante do exposto, nos termos do 

art. 51, III, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

resolução de mérito, e, via de consequência, cancelo a audiência de 

conciliação anteriormente designada para o dia 24/07/2018, às 15:00 

horas. Isento(a) de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 55, 

caput, da Lei nº 9.099/95. Publicada e registrada diretamente no processo 

eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, 

com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de julho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DO NASCIMENTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001687-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FAGNER DO NASCIMENTO DE 

MATOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTOS, ETC. Dispensado o relatório com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. Cuida-se de AÇÃO CÍVEL C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINARMENTE, em tramite entre as partes 

acima identificadas. Analisando detidamente os documentos juntados ao 

presente processo, verifico que a parte reclamante reside no município de 

Sorriso/MT, a saber, na Rua Santa Luzia, Quadra 12, n.° 155, Centro, 

conforme endereço indicado na inicial (Id. 12335416) e respectivo 

comprovante de residência (12335449). A parte autora, portanto, não 

comprovou possuir domicílio nesta comarca. O artigo 4º da Lei nº 9.099 

diz que: 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. Da leitura acima, extrai-se que a 

competência para o ajuizamento da presente ação não se encontra 

prevista em nenhuma das hipóteses do artigo 4º da Lei n°9.099/95, bem 

como aquela prevista no Código de Defesa do Consumidor. O Enunciado 

Cível nº 89, do XVI Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados 

Especiais do Brasil, realizado de 24 a 26/11/2004, no Rio de Janeiro, 

prescreve que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício 

no sistema de juizados especiais cíveis". Em se tratando de Juizado 

Especial, a providência a ser adotada em caso de incompetência relativa é 

diversa daquela preconizada pelo art. 64 do Código de Processo Civil, 

onde ocorre a remessa dos autos ao juízo competente. A Lei n.° 9.099/95, 

prevê em seu art. 51, III, que o processo será extinto quando for 

reconhecida a incompetência territorial. Diante do exposto, nos termos do 

art. 51, III, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

resolução de mérito, e, via de consequência, cancelo a audiência de 

conciliação anteriormente designada para o dia 24/07/2018, às 15:20 

horas. Isento(a) de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 55, 

caput, da Lei nº 9.099/95. Publicada e registrada diretamente no processo 

eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, 

com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de julho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DO NASCIMENTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001691-11.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FAGNER DO NASCIMENTO DE 

MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, ETC. Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. Cuida-se de AÇÃO CÍVEL C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINARMENTE, em tramite entre as 

partes acima identificadas. Analisando detidamente os documentos 

juntados ao presente processo, verifico que a parte reclamante reside no 

município de Sorriso/MT, a saber, na Rua Santa Luzia, Quadra 12, n.° 155, 

Centro, conforme endereço indicado na inicial (Id. 12336309) e respectivo 

comprovante de residência (12336338). A parte autora, portanto, não 

comprovou possuir domicílio nesta comarca. O artigo 4º da Lei nº 9.099 

diz que: 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. Da leitura acima, extrai-se que a 

competência para o ajuizamento da presente ação não se encontra 

prevista em nenhuma das hipóteses do artigo 4º da Lei n°9.099/95, bem 

como aquela prevista no Código de Defesa do Consumidor. O Enunciado 

Cível nº 89, do XVI Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados 

Especiais do Brasil, realizado de 24 a 26/11/2004, no Rio de Janeiro, 

prescreve que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício 

no sistema de juizados especiais cíveis". Em se tratando de Juizado 

Especial, a providência a ser adotada em caso de incompetência relativa é 

diversa daquela preconizada pelo art. 64 do Código de Processo Civil, 

onde ocorre a remessa dos autos ao juízo competente. A Lei n.° 9.099/95, 

prevê em seu art. 51, III, que o processo será extinto quando for 

reconhecida a incompetência territorial. Diante do exposto, nos termos do 
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art. 51, III, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

resolução de mérito, e, via de consequência, cancelo a audiência de 

conciliação anteriormente designada para o dia 24/07/2018, às 16:00 

horas. Isento(a) de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 55, 

caput, da Lei nº 9.099/95. Publicada e registrada diretamente no processo 

eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, 

com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de julho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124085 Nr: 6652-85.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE DE JESUS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISAQUE DE JESUS CARVALHO, Cpf: 

03645511199, Rg: 2159247-0, Filiação: Sebastião José de Carvalho e 

Sonia Maria de Jesus, data de nascimento: 21/08/1990, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), lombador, auxiliar de 

produção, Telefone 81039460. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denúncia Isaque de Jesus Carvalho como incurso no Art. 129, § 

9º, c/c o art. 61, inciso alínea "f", ambos do Código Penal, com a 

observância da Lei Federal n. 11.340/2006, devendo ser ele citado.

Despacho: Código 124085Vistos.1. Defiro o pedido contido na cota 

ministerial retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 14 de junho de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119733 Nr: 2241-96.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURACI GONÇALVES DOS SANTOS, 

Cpf: 01734119918, Rg: 8 650 593 2, Filiação: Adelio Alves dos Santos e 

Maria Julia Gonçalves dos Santos -. Documento, data de nascimento: 

03/03/1974, brasileiro(a), natural de Mambore-PR, solteiro(a), cozinheira, 

Telefone 9657.0202/ 9217-9734. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, a fim de condenar 

JURACI GONÇALVES DOS SANTOS devidamente qualificada nos autos, 

às penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.Passo à dosimetria da 

pena.A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e 

pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 

dias-multa. Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 

4º da LT, diminuo a pena em dois terços, ante as razões expostas 

acima.Assim, perfaz-se o total de 1 ano e 8 meses de reclusão e 170 

dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante outras circunstancias 

capazes de modificá-la.Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando 

do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.Fixo o 

regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 

2º, c, do CP.Ante a ausência de vedação legal, desde que presente os 

requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas, cumpridas na forma do art. 46 do CP, 

e limitação de fim de semana.Esse é o entedimento do Superior Tribunal de 

Justiça:“(...) A norma legal que vedava a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos aos condenados por crime de tráfico de 

entorpecentes (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/2006) foi declarada 

inconstitucional pelo STF (HC 97.256/RS), e já teve sua execução 

suspensa pelo Senado Federal (Resolução n. 5 de 16/2/2012). Logo, não 

há qualquer óbice a concessão da benesse legal aos condenados pelo 

crime de tráfico de drogas desde que preenchidos os requisitos legais. 

(...)” (HC 284.846/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD- Desembargadora 

convocada do TJ/SE, Sexta Turma, J. 10/06/2014)Nesse sentido, também 

já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: APELAÇÃO 

CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE 14 

(QUATORZE) TROUXINHAS DE MACONHA – DEPOIMENTOS SEGUROS 

DOS POLICIAIS MILITARES – PLEITO, AINDA, À DIMINUIÇÃO DA 

PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADAS – APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO 

PELO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO 

DO REGIME PARA O MODO ABERTO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – 

PREENCHIMENTO DOS ARTS. 33, § 2º, “C” E 44, DO CÓDIGO PENAL – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) Diante do quantum da pena 

aplicado (01 ano e 08 meses) e das circunstâncias judiciais favoráveis, 

nos termos do art. 33, § 2º, “c” e § 3º, do Código Penal é recomendável o 

regime aberto para início do cumprimento da pena.Não sendo o réu 

reincidente, a pena imposta não superior a 04 (quatro) anos, as 

circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de droga apreendida 

pequena (4,9g de maconha), verifica-se o preenchimento dos requisitos 

do art. 44, do Código Penal, devendo ser substituída a pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da 

Execução Penal. (Ap, 145383/2013, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

Terceira Câmara Criminal, J. 02/07/2014) Condeno a ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Outrossim, proceda-se a incineração da 

droga apreendida (item 01 – fl. 15), conforme determina o art. 32 da Lei de 

Drogas. Decreto o perdimento do valor apreendido (R$ 111,00) em favor 

da União, nos termos do art. 63 da LT. Quanto ao valor apreendido, 

determino sua transferência ao Funad, por meio de Guia de Recolhimento 

da União, conforme dispõe o artigo 63, § 1º da Lei de Drogas e item 

7.20.19 e seguintes da CNGC.Destruam-se os itens descritos no item 3 do 

termo de apreensão de fl. 15, nos termos do artigo 63 da LT. P. R. I. 

C.Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, 

comuniquem-se o INI e o TRE, expeça-se guia de execução penal e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 28 de 

julho de 2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 128131 Nr: 1064-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA TAVARES - 

OAB:MT/ 20490

 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 Ordem de Serviço n° 01, 02, 03 e 

04-09, Desta Vara, remeto estes autos para seja intimado o advogado do 

acusado para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do 

artigo 396, do Código de Processo Penal, resposta à acusação.

Primavera do Leste-MT, 20 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Analista Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 192737 Nr: 5137-73.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA, MARIANA 

SOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, a fim de 

condenar AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA e MARIANA SOTT, 

devidamente qualificados nos autos nos crimes previstos nos artigos 33, 

caput e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e 329 do Código Penal e 

absolve-los do crime previsto no artigo 331 do Código Penal, com fulcro no 

artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Passo às dosimetrias 

das penas.AUGUSTO DOMINGOS BARBOSAA pena prevista para este 

crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 

dias-multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se 

encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela 

qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

 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, 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, 20 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 164367 Nr: 2392-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA, ELI PADILHA 

LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18.100, ANDRE WILLIAM CHORMIAK - OAB:MT 14861, CAMILA 

OLIVEIRA FREITAS - OAB:22086/O, RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480

 Autos cód. 164367

Vistos.

1. Diante da justificativa apresentadas à fl. 120, nomeio o advogado 

Apoeno Henrique S Soares- OAB 19480/0 para patrocinar a defesa dos 

acusados Ligiane Moreira de Almeida e Eli Padilha Leal, a qual deverá ser 

intimado de tal nomeação a fim de retirar os autos em carga para 

apresentação de memoriais escritos, no prazo legal.

2. Após, tornem conclusos para sentença.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 08 de maio de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 183387 Nr: 621-10.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE MORAIS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos nº 183387

Considerando que nos dias 04 e 05 de Setembro de 2017, estarei 

participando do curso ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a 

audiência para 02.10.2017 às 14:30 horas.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 183387 Nr: 621-10.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE MORAIS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 183387

Vistos.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de ANDERSON DE MORAIS 

MEDEIROS dando-o como incurso nos artigos nela mencionados.

2. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições 

financeiras para constituir advogado.

3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).

4. Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a 
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Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).

5. Sem prejuízo, indefiro o item I da cota ministerial de fl. 37, vez que não 

comprovada a impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus 

próprios meios as certidões requeridas, nos termos do item 7.5.1, inciso III, 

da CNGC Judicial.

6. Outrossim, considerando que em Consulta Processual ao Sistema Apolo 

verificou-se que o réu não responde a outra ação penal, designo 

audiência para proposta da suspensão condicional do processo para dia 

05.09.2017 ás 14:00 hs.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142104 Nr: 742-09.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE PORFILIO DE SOUSA GOMES, 

JEFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA, MAYWRY KHATHAEDDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, ÁLVARO MENEZES - 

OAB:MT 13.322, GILBERTO MACHADO CUSTODIO - OAB:6435-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAIANE PORFILIO DE SOUSA GOMES, 

Cpf: 03409312137, Rg: 2146041-8, Filiação: Antonio Carlos Gomes de 

Souza e Emilia Porfilio Carneiro, data de nascimento: 14/10/1982, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, viuvo(a), auxiliar, Telefone 

44-9898-6909 e atualmente em local incerto e não sabido MAYWRY 

KHATHAEDDY, Filiação: Luzia das Dores Fonseca e Ydyawryy Khathedd, 

data de nascimento: 25/12/1958, brasileiro(a), natural de São Jose do 

Xingu-MT, solteiro(a), mecanico. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim 

de condenar DAIANE PORFIRIO DE SOUZA GOMES, JEFERSON RODRIGO 

DE OLIVEIRA e MAYRY KHATHAEDDY, devidamente qualificados nos 

autos, às penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 180, caput, 

do Código Penal, e absolve-los da imputação prevista no artigo 35, caput, 

da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Passo às dosimetrias das penas.DAIANE PORFIRIO DE 

SOUZA GOMESDo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.A 

pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento 

de 500 a 1.500 dias-multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 

dias-multa, deixando de diminui-laem razão da atenuante da confissão 

espontânea, uma vez que fora aplicada em seu patamar mínimo.Em 

decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da LT, 

diminuo a pena em 2/3, pois a acusada é primária, de bons antecedentes e 

não há provas de que se dedique às atividades criminosas nem integre 

organização criminosa. Além dos critérios subjetivos e objetivos inerentes 

à forma privilegiada do tráfico, fundamento a aplicação da fração máxima 

da referida causa de diminuição, em razão da baixa magnitude do injusto 

praticado, ao passo que a acusada é mera operária do tráfico, a serviço 

daqueles que efetivamente atacam a saúde pública, financiando tais 

práticas delituosas.Assim, perfaz-se o total de 1 ano e 8 meses e 166 

dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante outras circunstancias 

capazes de modificá-la.Do crime previsto no artigo 180, caput, do Código 

Penal.A pena prevista para este crime é de reclusão, de 1 a 4 anos, e 

multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP,21 de dezembro de 

2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 07 de junho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205601 Nr: 2087-05.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN MARCOS RIBEIRO CHAVES, KLEBSON 

SOARES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:MT/18.808, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 23 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205603 Nr: 2088-87.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Victor de Sá Cruz da Silva, SEBASTIÃO 

AMILTON DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 23 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191979 Nr: 4797-32.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MAIA DA CONCEIÇÃO, WILLIAN 

BARBOSA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318, LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA - OAB:20088/O

 Autos código 191979

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração oposto pela acusada Adriana Maia 

da Conceição, com fundamento no art. 382 do CPP, em que alega serem 

indevidas suas condenações ao pagamento das custas e despesas 

processuais, vez que beneficiária da justiça gratuita (fls. 235/237).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, recebo os presentes embargos diante da tempestividade.

Prosseguindo, quanto ao pedido da embargante referente ao afastamento 

da condenação em custas e despesas processuais, ao argumento que 

não possui condições financeiras para arcar com tais despesas, haja 

vista que durante todo o trâmite processual foi assistida pela Defensoria 

Pública, a meu ver merece acolhimento, pois conforme facilmente se 
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observa se trata de ré hipossuficiente.

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração a fim de 

conceder a embargante a isenção do pagamento das custas e despesas 

processuais, mantenho inalterada as demais disposições da sentença de 

fls. 206/215-v.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 09 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 181423 Nr: 11265-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO FERNANDES SOARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSE CADOR - 

OAB:14323

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, a fim de 

absolver TULIO FERNANDO SOARES PEREIRA do crime previsto no artigo 

33, caput, da Lei de drogas, FABIANO DA COSTA NARDES e TULIO 

FERNANDO SOARES PEREIRA dos delitos descritos nos arts. 157, § 2º, I, 

e II, c.c artigo 14, II, e 180, caput, todos do Código Penal, nos termos do 

art. 386, VII do Código de Processo Penal e desclassificar o crime de 

tráfico de drogas imputado a FABIANO DA COSTA NARDES para a 

conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 41/2018-SOR

O. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA 

DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO o teor do Provimento n. 6/2014/CM, especialmente 

quando prescreve que o credenciamento dos profissionais integrantes da 

equipe interprofissional deve obedecer aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo n. 

8980-37.2017.811.0040, no âmbito do qual se constatou a existência de 

expressivo volume de estudos psicológicos e sociais pendentes de 

realização, sendo que uma das causas verificadas foi a ausência de 

vinculação dos profissionais a varas específicas;

CONSIDERANDO que a vinculação de profissionais a varas específicas é 

solução que torna o trabalho mais eficiente em razão da especialização, 

além de facilitar a orientação dos trabalhos por parte dos magistrados e 

proporcionar melhor controle das atividades realizadas e pendentes;

 CONSIDERANDO a análise da demanda existente na Comarca por unidade 

jurisdicional, conforme dados extraídos do Processo Administrativo n. 

8980-37.2017.811.0040;

CONSIDERANDO a aplicação, por analogia, das disposições do art. 680 da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça;

RESOLVE:

 Art. 1º - ESTABELECER vinculação dos(as) profissionais integrantes da 

equipe interprofissional às seguintes unidades jurisdicionais:

 2ª Vara Cível: Leidimara de Oliveira Gomes (psicóloga), Cassia Lyne 

Samogim Cavichiolli (psicóloga) Marly Aparecida Lopes da Silva 

(assistente social) e Marina Coelho Ataíde Mattos (assistente social);

 1ª, 3ª e 4ª Varas Cíveis, 1ª e 2ª Varas Criminais, Juizados Especiais e 

CEJUSC: Andrea C. de Melo Baise (psicóloga) e Lucinei Baretta 

(assistente social);

 Parágrafo único. Em caso de extinção do vínculo do(a) profissional, o 

substituto(a) ingressará na mesma equipe do(a) substituído(a). Não 

havendo substituição em prazo hábil, será providenciada nova divisão dos 

trabalhos.

Art. 2º - Os(as) profissionais deverão atender unicamente às demandas 

das unidades às quais vinculados(as), ressalvadas ausências 

momentâneas de profissionais, quando a Diretoria do Foro designará 

substituto(a).

Art. 3º - A divisão estabelecida no art. 1º poderá ser alterada sempre que 

necessário para maior eficiência dos trabalhos, inclusive quando 

evidenciada diversidade significativa de demanda entre os grupos 

profissionais.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

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

Corregedoria-Geral da Justiça, aos Magistrados e Gestores Judiciários 

desta comarca, 17ª Subseção da OAB, Ministério Público e Defensoria 

Pública.

Sorriso/MT, 20 de julho de 2018.

JACOB SAUER

Juiz Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 192847 Nr: 5736-66.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE 

SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 5736-66.2018.811.0040 (192847)Conquanto apto o feito 

para prolação de sentença, na data de ontem o Município de Sorriso 

protocolou novos documentos (fls. 62-73), os quais, em tese, modificam o 

quadro jurídico considerado no último parecer do Ministério Público (fls. 

54-61).Necessário, assim, o retorno dos autos ao Ministério Público para 

eventual reavaliação.Preliminarmente, porém, a bem de dissipar quaisquer 

dúvidas a respeito da possibilidade do pedido, faço consignar minha 

posição pessoal contrária à possiblidade da dúvida inversa, por entender 

que atende apenas a critérios de conveniência da parte, e nada 

acrescenta, em termos jurídicos, ao procedimento já previsto na Lei n. 

6.015/76.A suscitação direta pela parte, a meu sentir, somente seria 

possível na hipótese mencionada no seguinte acórdão do Tribunal de 

Justiça do Espírito Santo, entendimento ao qual me filio integralmente:(..) 

.Contudo, já destacou a I. Promotora de Justiça, a matéria é conflitante na 

doutrina e na jurisprudência. Percebe-se, todavia, que é majoritária a 

corrente pela admissão da dúvida inversa. Não bastasse isso, crucial para 

deslinde da questão é o fato de a Corregedoria-Geral da Justiça admitir 

expressamente a dúvida inversa em sua Consolidação das Normas Gerais 

para o Foro Extrajudicial.Vejamos a redação do art. 1.189, §1º, da CNGCE 

(grifou-se):(...).Destarte, posições pessoais à parte, fato é que a 

Corregedoria-Geral da Justiça, no exercício de sua função de 

regulamentação e fiscalização do serviço extrajudicial, realizou opção pela 

admissão da suscitação da dúvida inversa, o que deve ser acatado no 

âmbito administrativo.Isso posto, remeta-se o feito com urgência ao 

Ministério Público para eventual reconsideração acerca do mérito da 

demanda.Sorriso/MT, 20 de julho de 2018.Jacob Sauer,Juiz Diretor do 

Foro.

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000985-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. F. (AUTOR)

I. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

1000985-19.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 
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prazo legal. 23 de julho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000861-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTHONY RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

1000861-36.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.275,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002980-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN TIEMI FREITA ANBO OAB - MT0014097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (REQUERIDO)

JOSE FLAVIO (REQUERIDO)

DIOGO RICARDO BAVARESCO (REQUERIDO)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (REQUERIDO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (REQUERIDO)

GISELE PAULA CELLA BAVARESCO (REQUERIDO)

ALICE MARIA BINSFELD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - 459.447.501-97 (PROCURADOR)

GERALDINO RIBEIRO OAB - 251.302.779-53 (PROCURADOR)

MARCOS FAVARETTO RIBEIRO OAB - 060.208.649-36 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

1002980-67.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes para se manifestarem acerca da proposta 

de honorários do perito nomeado. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002878-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

1002878-16.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de intimação da penhora, 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, 23 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000306-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI CALVI CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

 

1000306-87.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para citação da executada/requerida. 

Sorriso/MT, 23 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107527 Nr: 54-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A, SAMUEL FRANCO 

DALLA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR 

- OAB:1602, WINSTON ALFREDO MORELLI ROSSITER - OAB:12.707, 

YNDIRA MAGNO NORONHA - OAB:018094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 92,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 50. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

todas das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 141455 Nr: 11334-06.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO DA SILVA BARBOSA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO 

PARÁ-SICREDI NORDESTE PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 
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AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de PARAGOMINAS-PA, com a finalidade de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo ser comprovado nos autos o preparo, 

para posterior remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 90604 Nr: 2232-62.2012.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - OAB:OAB/MT 

21.678, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428, SAMUEL FRANCO 

DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14.810/MT, ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ANA PAULA PEREIRA COSTA - OAB:288.660/SP, 

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - OAB:14480, BERNARDO BUOSI - 

OAB:OAB/SP 227.541, DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - 

OAB:OAB/MT 21.678, DENISE FERREIRA GARCIA - OAB:6129-B/7142-B, 

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:MT-7486-B, HUGO 

LEONARDO GARCIA AQUINO - OAB:7691/MT, LUCIO FLAVIO ALVES 

DE BRITO - OAB:8669, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B, MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA - 

OAB:64.585/RJ, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428, 

RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 I – Em conformidade com a explanação do Administrador Judicial nas fls. 

2.382-2.383, expeça-se alvará para liberação em seu benefício do 

montante de R$ 11.408,83 (onze mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e 

três centavos), correspondente aos juros e atualização monetária do 

percentual de honorários depositado judicialmente.

 II – Com relação ao pleito encartado na fl. 2.381 pela credora Engeponte 

Construções Ltda., deve a empresa atentar para o encerramento da 

recuperação judicial sem notícia de descumprimento do plano de 

recuperação, logo, neste momento deve perseguir eventuais direitos pelas 

vias próprias.

III – Finalmente, no que pertine ao valor remanescente na conta judicial, 

preliminarmente à destinação conforme deliberado na sentença das fls. 

1.820-1.822, determino por vez derradeira sejam intimados a recuperanda 

e demais interessados com patronos constituídos no feito para, no prazo 

de 10 (dez) dias, postularem o que entenderem de direito.

IV – Ao final, oportunize-se manifestação ao Ministério Público e retornem 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 119881 Nr: 10142-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA, THIAGO STUCHI REIS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - OAB:18179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte credora 

para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 136654 Nr: 8851-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA, 

SAMUEL PETRI SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIL APARECIDO BARBOSA, 

ROSANGELA DA LUZ COLERAUS OCHOA, VILMAR OCHOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte credora 

para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 190269 Nr: 4285-06.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAL PEDRO OBERHERR, SALETE LUCIA KUMMER 

OBERHERR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ UMBERTO EICKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte Autora, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Parcialmente 

Negativa do Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 26113 Nr: 704-37.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE JOÃO BRUNETTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. 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 remete-los ao 

setor de expedição de documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, 

a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 175907 Nr: 6626-39.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR JOSE VEDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601/O

 Certifico e dou fé, em atendimento ao Provimento 68/2018 do Conselho 

Nacional de Justiça, que revendo os presentes autos constatei que não 

houve recurso/impugnação das partes quanto a r. decisão que deferiu a 

liberação de valores, no prazo legal, bem como nos dois dias úteis 

seguintes.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 190748 Nr: 4561-37.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDM, ADDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA CHEREGATI SANCHES 

- OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4561-37.2018.811.0040 – Código: 190748.

 Vistos etc.

 Considerando que esta magistrada estará afastada das funções 

jurisdicionais, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 

12 de Setembro de 2018, às 16h30min.

 INTIMEM-SE.

 COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147825 Nr: 2884-40.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ ALBINO - ME, ANDRE LUIZ 

ALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "a) “VEÍCULO MARCA/MODELO: 

DAFRA/ RIVA 150, PLACA OBI-6693, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 

2012/2013, CHASSI 95VC02F2CDM003793”

b) “VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/ CG 125 FAN KS, PLACA 

NPH-5909, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2009/2009, CHASSI 

9C2JC41109R072783”

c) “VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/ CG 125, PLACA NJL-4387, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2009/2009, CHASSI 9C2JC41109R028283”

d) “VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/ CG 125 FAN, PLACA NIZ-5747, 

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2008, CHASSI 9C2JC30708R631827”

e) “VEÍCULO MARCA/MODELO: GM/ CELTA 5 PORTAS SUPER, PLACA 

KAB-6118, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2003/2003, CHASSI 

9BGRD48X03G216203”

 f) “VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/ CG 125 TITAN, PLACA HPF-5040, 

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 1999/2000, CHASSI 9C2JC2500YR025161” 

de propriedade do(s) executado(s) Andre Luiz Albino;

g) “VEÍCULO MARCA/MODELO: YAMAHA/ YBR 125 FACTOR K1, PLACA 

QBC-7749, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2014/2015, CHASSI 

9C6KE1950F0034736” de propriedade do(s) executado(s) Andre Luiz 

Albino-ME,". CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir da 

intimação da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, 

querendo, EMBARGOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105029 Nr: 8101-69.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AGOSTINHO PERASSOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMI MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "a) “VEÍCULO MARCA/MODELO: 

CHEVROLET/ CLASSIC LS, PLACA OAS-5088, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2012, CHASSI 9BGSU19F0CB184507”;

b) “VEÍCULO MARCA/MODELO: YAMAHA/FACTOR YBR 125 ED, PLACA 

NJM-3391, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2011, CHASSI 

9C6KE1500B0012153”;

c) “VEÍCULO MARCA/MODELO: MMC/L200 4X4 GL, PLACA CYO-0071, 

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2001/2001, CHASSI 93XJNK3401C111192” 

de propriedade do(s) executado(s) Cleomi Miguel de Oliveira". 

CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir da intimação da 

penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, querendo, 

EMBARGOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20537 Nr: 728-02.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, 

MARCELO TADEU FRAGA, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, Evandro Santos da Silva - OAB:5.726-B, JOSÉ 

ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT, JUNIOR ANTONIO MAGGI 

- OAB:6.544, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "“50% do lote urbano sob nº 33 da 

quadra nº 172-C, situado no Loteamento Gleba Sorriso, na cidade de 

Sorriso-MT, com área de 800,00m² (oitocentos metros quadrados) e os 

limites e confrontações descritos na matrícula sob nº 23039 do CRI de 

Sorriso” de propriedade do executado JOSÉ AUGUSTO ASCOLI ". 

CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir da intimação da 

penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, querendo, 

EMBARGOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117846 Nr: 8570-81.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karlos lock - OAB:16.828, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Autos n. 8570-81.2014.811.0040. Código: 117846

 Vistos etc.

 CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

serem-lhe penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC).

 Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge dos 

executados, se casados forem, bem como o terceiro garantidor, 

providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC.
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 Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos.

 Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140459 Nr: 10834-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE, LUIZ ROGÉRIO BIRCK 

SAUSEN, RUDI SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386, JOICE 

WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 É Decido.Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil 

estabelece que:“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”“Art. 

1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de 

declaração o art. 229. § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, 

caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão 

embargada.”Pois bem, analisando os argumentos lançados pelo 

embargante tenho que razão lhe assiste, eis que em decisão de fl. 494 

este Juízo deixou de deliberar acerca do pleito de fls. 446-447, razão pela 

qual, evidenciada a omissão quanto a questão, passo a análise do 

pedido.Ressai da manifestação do exequente que deseja promover a 

intimação dos herdeiros dos Espólios dos executados Luiz Rogério Birck 

Sausen e Rudi Sausen a fim de sanar as pendencias relativas a 

representação dos mesmos. Sendo assim, entendo pertinente referido 

pleito, o qual visa viabilizar a homologação do acordo entabulado nos 

autos.Diante de todo exposto, recebo os embargos declaratórios opostos, 

dando provimento ao mesmo, de modo que DEFIRO o pedido de fls. 

446-447, assim, INTIMEM-SE os herdeiros indicados para que tomem 

ciência acerca do acordo entabulado, podendo manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003826-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO OSCAR MACHRY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

HEBE VIVIANE MACHRY VACARI OAB - MT11820/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (RÉU)

EDEMAR ANTONIO VEDANA (RÉU)

ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que se desentranhe o mandado de imissão na posse, 

bem como o mandado de citação de um dos requeridos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003686-50.2018.8.11.0040

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:

LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003686-50.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA EXECUTADO: 

LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada para, 

no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das 

custas processuais e honorários advocatícios (artigo 829, caput, do 

CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a 

garantia do débito e seus acréscimos. 2. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE 

IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, devendo a avaliação feita 

pelo Oficial de Justiça conter todos os elementos necessários ao ato e 

não mera estimativa de valor, INTIMANDO na mesma oportunidade, as 

partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. 

Lembrando que, recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o 

meirinho indagar ao executado acerca de sua propriedade, 

CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado de 

conservação do bem e outras informações complementares que entender 

pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá 

o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar se 

tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de justiça, não encontrando a parte 

executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). 5. Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos. 6. Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 

CPC/2015. 8. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da 

causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 9. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 10. 

Caso não haja pagamento INTIME-SE a parte autora para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC. 11. Sendo negativa a citação 

INTIME-SE a parte autora para que promova a citação, sob pena de 

extinção anômala do processo. 12. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO EDSON GIARETTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALVACIR SOFIATTI (EXECUTADO)

MONALISA ZANONI SOFIATTI (EXECUTADO)

SANDRA COLPANI SOFIATTI (EXECUTADO)

ALMIR SOFIATTI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, para que 

providencie o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, nos termos da certidão,por meio da guia emitida no sítio da Internet 

do TJMT (Pagamento de Diligência Complementar) cujo comprovante 

deverá ser apresentado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002773-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MONTAGNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - 972.501.470-72 (PROCURADOR)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDIRLEI ALBINO MARAFON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, para que 

providencie o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, nos termos da certidão,por meio da guia emitida no sítio da Internet 

do TJMT (Pagamento de Diligência Complementar) cujo comprovante 

deverá ser apresentado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000402-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

william behling pereira da luz OAB - SP207648 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON JAIR DE LIMA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, para que 

providencie o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, nos termos da certidão,por meio da guia emitida no sítio da Internet 

do TJMT (Pagamento de Diligência Complementar) cujo comprovante 

deverá ser apresentado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002664-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CARNIVALI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, para que 

providencie o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, nos termos da certidão,por meio da guia emitida no sítio da Internet 

do TJMT (Pagamento de Diligência Complementar) cujo comprovante 

deverá ser apresentado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003907-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID RICARDO TAVARES GATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS CANHETE ANTUNES OAB - MS11331 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003907-33.2018.8.11.0040. AUTOR: 

DEYVID RICARDO TAVARES GATTI RÉU: AMAZONIA MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS LTDA Vistos, etc. Cuida-se de ação de rescisão contratual 

c.c. restituição de valores e indenização por perdas e danos ajuizada por 

Deyvid Ricardo Tavares Gatti em face de Amazônia Máquinas e 

Implementos Ltda, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial. A inicial foi recebida, deferindo o pedido 

de tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos cadastros de 

inadimplentes. A requerida apresentou contestação, pugnando 

preliminarmente pela não aplicação do CDC, exceção de incompetência e 

decadência do direito de ação, no mérito requereu a improcedência dos 

pedidos iniciais. O autor apresentou impugnação à contestação. Instados 

a se manifestaram, as partes pugnaram pela produção de prova oral e 

testemunhal. Foi preferida decisão reconhecendo a inaplicabilidade do 

CDC no presente caso, bem como reconhecendo a incompetência do Juízo 

de Bandeirantes/MS para julgar a ação, sendo determinada a remessa dos 

autos a este Juízo. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, 

fundamento e DECIDO. Analisando detidamente os autos verifico que não 

foi analisada a questão preliminar levantada pela requerida quanto ao 

prazo decadencial para a propositura da presente demanda, aduzindo, 

para tanto, que por se tratar de vício redibitório em bem móvel, o prazo 

para requerer o abatimento seria de 30 (trinta) dias. Ocorre que no 

presente caso trata-se de contrato de compra e venda com cláusula de 

garantia (reserva de domínio), não ocorrendo o prazo mencionado no art. 

445 do Código Civil, como disciplina o art. 446 do mesmo Código, cabendo 

ao autor o ônus de comprovar a notificação do alienante no prazo de 30 

(trinta) dias. Todavia, verificando que a fase de instrução probatória não 

foi encerrada, postergo a análise desta matéria para o momento da 

sentença, quando o feito se encontrará mais instruído para que se possa 

dizer acerca da presença de vício redibitório ou ainda da notificação do 

vício. Dou o feito por saneado. Em atenção aos fatos argumentados nos 

autos, a prova recairá sobre os fatos controvertidos, ou seja, aqueles 

afirmados por uma parte e contestados pela outra. Como pontos 

controvertidos, fixo: (i) a presença de vício redibitório; (ii) responsabilidade 

civil da requerida pelas perdas e danos materiais do autor; (iii) aplicação 

da multa por rescisão contratual. Para elucidação do ponto fixado, defiro a 

produção de prova documental consistente nos documentos já 

colacionados aos autos, bem como a colheita de prova oral e testemunhal. 

Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso 

em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o 

ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do 

Código de Processo Civil. As questões de direito relevantes para a 

decisão de mérito são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo 

questões de direito diversas daquelas já suscitadas nos autos. Para a 

colheita da prova testemunhal, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 05/11/2018 às 14h00min. Desde já fica (m) o (s) 

advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o 

dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º). Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas das 

partes, determino, desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento 

a solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003907-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID RICARDO TAVARES GATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS CANHETE ANTUNES OAB - MS11331 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003907-33.2018.8.11.0040. AUTOR: 

DEYVID RICARDO TAVARES GATTI RÉU: AMAZONIA MAQUINAS E 
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IMPLEMENTOS LTDA Vistos, etc. Cuida-se de ação de rescisão contratual 

c.c. restituição de valores e indenização por perdas e danos ajuizada por 

Deyvid Ricardo Tavares Gatti em face de Amazônia Máquinas e 

Implementos Ltda, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial. A inicial foi recebida, deferindo o pedido 

de tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos cadastros de 

inadimplentes. A requerida apresentou contestação, pugnando 

preliminarmente pela não aplicação do CDC, exceção de incompetência e 

decadência do direito de ação, no mérito requereu a improcedência dos 

pedidos iniciais. O autor apresentou impugnação à contestação. Instados 

a se manifestaram, as partes pugnaram pela produção de prova oral e 

testemunhal. Foi preferida decisão reconhecendo a inaplicabilidade do 

CDC no presente caso, bem como reconhecendo a incompetência do Juízo 

de Bandeirantes/MS para julgar a ação, sendo determinada a remessa dos 

autos a este Juízo. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, 

fundamento e DECIDO. Analisando detidamente os autos verifico que não 

foi analisada a questão preliminar levantada pela requerida quanto ao 

prazo decadencial para a propositura da presente demanda, aduzindo, 

para tanto, que por se tratar de vício redibitório em bem móvel, o prazo 

para requerer o abatimento seria de 30 (trinta) dias. Ocorre que no 

presente caso trata-se de contrato de compra e venda com cláusula de 

garantia (reserva de domínio), não ocorrendo o prazo mencionado no art. 

445 do Código Civil, como disciplina o art. 446 do mesmo Código, cabendo 

ao autor o ônus de comprovar a notificação do alienante no prazo de 30 

(trinta) dias. Todavia, verificando que a fase de instrução probatória não 

foi encerrada, postergo a análise desta matéria para o momento da 

sentença, quando o feito se encontrará mais instruído para que se possa 

dizer acerca da presença de vício redibitório ou ainda da notificação do 

vício. Dou o feito por saneado. Em atenção aos fatos argumentados nos 

autos, a prova recairá sobre os fatos controvertidos, ou seja, aqueles 

afirmados por uma parte e contestados pela outra. Como pontos 

controvertidos, fixo: (i) a presença de vício redibitório; (ii) responsabilidade 

civil da requerida pelas perdas e danos materiais do autor; (iii) aplicação 

da multa por rescisão contratual. Para elucidação do ponto fixado, defiro a 

produção de prova documental consistente nos documentos já 

colacionados aos autos, bem como a colheita de prova oral e testemunhal. 

Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso 

em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o 

ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do 

Código de Processo Civil. As questões de direito relevantes para a 

decisão de mérito são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo 

questões de direito diversas daquelas já suscitadas nos autos. Para a 

colheita da prova testemunhal, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 05/11/2018 às 14h00min. Desde já fica (m) o (s) 

advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o 

dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º). Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas das 

partes, determino, desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento 

a solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003487-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 04/09/2018 às 16H no CEJUSC desta Comarca. 

Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005228-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EMBARGANTE)

EDNEI PAES NANTES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO)

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 11/09/2018 às 11H no CEJUSC desta Comarca, 

motivo pelo qual intimo as partes para comparecerem na data e horário. 

Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000141-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, por seu 

procurador, via DJE, para, querendo, impugnar a contestação apresentada 

pela parte requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005756-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON FREDRICH GRAVE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREY MAURICIO WATANABE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, por seu 

procurador, via DJE, para, querendo, impugnar a contestação apresentada 

pela parte requerida, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125351 Nr: 2617-05.2015.811.0040

 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: ROGÉRIO PANIZ, JOCIVANE SOARES FEITOSA LIETE 

PANIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ARI RHODEN, ROSANA ZANETTI, 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE PROTESTOS E TABELIONATO LUIZ ROQUE 

GRANDE, DEANA LODI RHODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, Evandro Santos da Silva - OAB:5.726-B, FERNANDO 

MENDES NEITZKE - OAB:8234, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:MT-9647 - B, JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 Portanto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes DOU PROVIMENTO para 

sanar a omissão NOMEIO como perito o Sr. JOEL PEREIRA PAIM, podendo 

ser localizado no endereço Av. Gonçalo Antunes de Barros, nº 3245 – 

Carumbé, Bairro Novo Mato Grosso, Cuiabá/MT, independentemente de 

termo de compromisso, 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).Apresentados os quesitos, intime-se o (a) 

perito (a) para, no prazo de cinco dias, apresentar proposta de honorários 

periciais, 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).Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins do 
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artigo 465, §3º, do NCPC.Existindo impugnação, conclusos para 

deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a prova (art. 95, do 

NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) perito(a) para 

proceder a realização da perícia. Deverá o Sr. Perito se atentar, ainda, ao 

disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o 

acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. 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), 

voltando-me conclusos.Com efeito, cancelo a audiência de instrução 

designada para o dia 24/07/2018, que deverá ser redesignada em 

momento posterior à conclusão da produção da prova pericial.INTIMEM-SE 

as partes.Sorriso/MT, 20 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45927 Nr: 2848-76.2008.811.0040

 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: DEONIR MARIA BASSAN DUFFEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHAIDE DUFFEK GREIN - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO o inventariante, na pessoa de seu 

procurador, via DJE, para colacionar aos autos Certidão Negativa de 

Testamento, em nome do falecido, no prazo de 15 (quinze) dias, expedida 

pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, devendo ser 

observada a orientação contida no Provimento n. 56, de 14 de julho de 

2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126522 Nr: 3313-41.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE CARGNELUTTI LEMANSKI, ANTONIO CARLOS 

LEMANSKI - ESPÓLIO, CARLA CRISTINA CENEDESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55834 Nr: 6166-33.2009.811.0040

 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: IVONE MAZZOCATTO TRAVAGIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 SP

 Código Apolo nº: 55834

Vistos, e etc.

Considerando que a parte requerida satisfez a obrigação, expeça-se 

alvará de levantamento dos valores depositados às fls. 487 e 491, 

conforme requerido às fls. 494-495.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

apresente se há, ou não, a existência de valores remanescentes, sob 

pena de, no silêncio, este Juízo entender que houve o pagamento integral 

do débito, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Sorriso/MT, 23 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131990 Nr: 6354-16.2015.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, VIBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 131990

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intime-se a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 23 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115617 Nr: 6814-37.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DKK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE MIRANDA 

REZENDE VILLELA GERMANO - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 115617

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intime-se a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 23 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 190772 Nr: 4584-80.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CLEMENTE JUVENAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, PEDRO MARINHO NUNES - OAB:342.373-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHÃES - 

OAB:5190-B

 Processo: 4584-80.2018.811.0040

Código n° 190772

Vistos etc.

Se tempestivos, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, recebo os 

Embargos à Execução para discussão, contudo, sem efeito suspensivo, 

vez que, apesar de requerido pela parte, não verifico os requisitos 

necessários constantes do artigo 919 § 1° do CPC/2015, tampouco a parte 

embargante garantiu a execução.

INTIME-SE embargado, nos termos do artigo 920, inciso II, do CPC/2015.
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Após o decurso do prazo para impugnação, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 12 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 3649 Nr: 246-06.1994.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE FINCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ T. DA SILVEIRA - 

OAB:16.588

 Processo n° 3649

Vistos, em correição.

Cumpra-se conforme determinado à fl. 50.

Sem prejuízos, extraia-se cópia da sentença de fls. 47-50, bem como da 

decisão de fl. 138 dos autos e translade no feito de cumprimento de 

sentença sob o código nº 6096.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 17 de outubro de 2017.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003909-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MARIA BINSFELD (EMBARGANTE)

JOSE FLAVIO (EMBARGANTE)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EMBARGANTE)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EMBARGANTE)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003909-03.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, SILVIO FERREIRA 

DE ALBUQUERQUE JUNIOR, ALICE MARIA BINSFELD, JOSE FLAVIO, 

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos etc. Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a petição inicial 

sub examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, 

notadamente no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita 

no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a 

evidência da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do 

Código de Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora 

que comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise 

do pedido de concessão do benefício. Isso porque da declaração de 

pobreza, a parte deve comprovar que caso efetue o pagamento das 

custas e despesas processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu 

sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a concessão da 

justiça gratuita àqueles que não necessitam. No caso, os autores sequer 

juntaram declaração de pobreza, ou outro elemento que demonstre a atual 

situação de miserabilidade. Assim, cabe ao magistrado no uso dos 

elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve 

ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004036-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIOELIN MENEGHINI DE SOUZA (AUTOR)

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:

TAO CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

RAIMUNDO NONATO ARAUJO FRANCO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004036-38.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MEIRIOELIN MENEGHINI DE SOUZA RÉU: RAIMUNDO NONATO ARAUJO 

FRANCO, TAO CONSTRUTORA LTDA Vistos etc. Considerando que na 

comarca de Sorriso/MT, a competência para processar e julgar feitos onde 

seja parte interessada ou interveniente as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal é da 4ª Vara desta Comarca, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e, consequentemente, determino a REDISTRIBUIÇÃO do 

feito à 4º VARA CÍVEL desta Comarca, procedendo-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003988-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARNI ALBERTO SPIERING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO OAB - MT3052/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR RODRIGUES PORTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003988-79.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ARNI ALBERTO SPIERING REQUERIDO: DEVANIR 

RODRIGUES PORTO VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 
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07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1003692-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MOZZAQUATRO ESCHER (AUTOR)

SERGIO ROBERTO ESCHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLARISSE FREDRICH (RÉU)

TIAGO ANTONIO MOOS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003692-57.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SERGIO ROBERTO ESCHER, MARIA LUCIA MOZZAQUATRO ESCHER RÉU: 

GLARISSE FREDRICH, TIAGO ANTONIO MOOS VISTOS. A parte 

requerente apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo do 

recebimento da inicial e da própria citação da parte contrária, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação/contestação, torna-se desnecessária a anuência da 

parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do 

NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003904-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL VIEIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003904-78.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LOURIVAL VIEIRA DIAS RÉU: E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 

- ME VISTOS. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora 

(art. 99, § 3º, NCPC). 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 para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003959-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE LUZIA GOMES HARTCKOPF (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LIMA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003959-29.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: LIDIANE LUZIA GOMES HARTCKOPF EXECUTADO: ADRIANO 

LIMA NASCIMENTO VISTOS. 1- DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a 

benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. 2- Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

inicial. 3- CITE-SE a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito em aberto, acrescida de honorários 

advocatícios de 10%, sob pena de livre penhora/arresto em bens de sua 

propriedade. 4- Conste do mandado a advertência que o não pagamento 

do débito, além da constrição patrimonial, sujeitará a parte executada ao 

protesto do pronunciamento judicial, nos termos do artigo 517, do CPC. 

Conste, ainda, que o pagamento do débito exequendo, dentro do prazo 

legal, impedirá o protesto e refletirá na redução dos honorários 

advocatícios pela metade. 5- Não encontrada a parte executada, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça ARRESTAR-LHE tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, observando-se o regramento estabelecido pelo artigo 

830, §§ 1º e 3º, do Novo Código de Processo Civil. 6- Decorrido o prazo 

legal sem pagamento, PENHOREM-SE bens de propriedade da parte 

executada suficientes para garantia da execução, AVALIANDO-OS no 

mesmo auto, com nomeação de depositário na forma do artigo 840 do 

Código de Processo Civil. Efetivada a constrição, LAVRE-SE o respectivo 

auto, intimando-se a parte executada no mesmo ato. 7- Conste, 

igualmente, do mandado que a parte executada poderá opor EMBARGOS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada do mandado de 

citação cumprido, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

tudo em conformidade com os artigos 914/915 do Novo Código de 

Processo Civil. 8- No cumprimento da diligência, após a citação da parte 

executada, deverá o Oficial certificar e devolver a 1ª via do mandado para 

baixa em cartório. Após, confirmado pelo Oficial nos autos o não 

pagamento da dívida, deverá ele prosseguir a diligência com a 2ª via do 

mandado, procedendo a penhora de bens e avaliação. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003990-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003990-49.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LUCIANE DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

requerente, na forma da lei. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar 

a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de designar SESSÃO DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, 

sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, haja vista que em Reunião 

sobre Pautas Temáticas, realizada pelo NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, 

restou consignado em ata a justificação da Seguradora Líder de que esta 

não está mais autorizada a apresentar propostas de acordo em 

processos em que não tenha havido prévio exaurimento da via 
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administrativa, assim como em outros que consideram inaptos. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003863-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MYCHAEL AURELIO SECOLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003863-14.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MYCHAEL AURELIO SECOLINI RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VISTOS. 1. Preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a inicial. 2. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte autora, na forma da lei. 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99726 Nr: 2385-61.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVONEI RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16300-MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584 B

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda. Condeno o 

embargante ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade 

judiciária deferida às fls. 84/verso. Transitada em julgado, e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.Junte-se cópia desta sentença ao feito 

executivo em apenso.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do 

art. 1.010 NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123451 Nr: 1486-92.2015.811.0040

 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: IVAN MULLER DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:OAB/MT6.193

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Mas, sendo 

a parte beneficiária da gratuidade judiciária, resta suspensa a exigibilidade 

do pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Transitada em julgado 

esta decisão, nada sendo requerido, arquive-se.Lado outro, havendo 

recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do NCPC para 

posterior remessa à instância superior.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118836 Nr: 9202-10.2014.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERIKA SOUZA GOMES DA SILVA, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO MURTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para conceder a 

GUARDA DEFINITIVA da adolescente SARA RAYANE DA SILVA MURTA à 

genitora ERIKA SOUZA GOMES DA SILVA, para os fins e efeitos de 

direito, assegurando ao requerido o direito de visitá-la livremente, 

conforme requerido na inicial, mediante prévio ajuste com a genitora. De 

igual maneira, CONDENO o requerido CARLOS ROBERTO MURTA a pagar, 

mensalmente, alimentos definitivos em favor da filha no valor equivalente a 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a partir da citação válida, 

mediante depósito em conta bancária da representante legal e guardiã da 

infante.Como consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, ante os benefícios da gratuidade 

judiciária.Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.CIÊNCIA à DPE e ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142229 Nr: 11772-32.2015.811.0040

 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: SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para 

DECLARAR a inexigibilidade da fatura no valor de R$10.845,69 (dez mil, 

oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), com 

vencimento em 22/12/2015 (fls. 16). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual 

Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Após o trânsito 

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

e cautelas de praxe.Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior 

remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do 

NCPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113180 Nr: 4907-27.2014.811.0040

 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: ELIAS DA ROSA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSITIVO INFORMÁTICA S/A, 

ELETROMAR-MÓVEIS ELETROD. LTDA (ELETROM MARTINELO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 
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OAB:6252, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A, 

JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10319, MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:MT 16.857, NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 4061

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para CONDENAR, solidariamente, as requeridas a restituírem ao autor o 

valor de R$999,00 (novecentos e noventa e nove reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a 

partir do efetivo desembolso realizado, bem como pagarem o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devidos em favor do 

autor, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, pelo 

valor de 1% ao mês, conforme art. 405, do CC (STJ - AgRg no REsp: 

1445913 SP 2014/0071704-6, QUARTA TURMA, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, DJ: 28/04/2015), e correção monetária pelo índice INPC, 

a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I do atual Código de Processo Civil.CONDENO as requeridas ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º 

do CPC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

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

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança por se 

tratar de defesa patrocinada por curadoria especial decorrente de citação 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35130 Nr: 4274-94.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES TRES ou JONE TRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ANTÔNIO SLAVIERO, DORIVAL 

SLAVIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 VISTOS.

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo (fls. 116/118), pugnando por 

sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito.

 A demanda versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas na forma pactuada entre as partes, observando-se, em caso de 

omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do NCPC.

Conforme requerido às fls. 116/118, EXPEÇA-SE alvará judicial para 

transferência dos valores depositados, na forma pactuada.

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

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122330 Nr: 804-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES VITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Indefiro o pedido de busca de endereço de fls. 99/99v, visto que às fls. 

81/82 já foi realizada a busca de endereço da parte requerida pelo sistema 

BacenJud e, que os endereço ali encontrados ainda não foram todos 

esgotados na tentativa de sua localização.

2) Intime-se a parte requerente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95375 Nr: 7221-14.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, EDSON 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16300-MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858-A

 Vistos.

1.) Intime-se a parte exequente para que se manifeste em prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100900 Nr: 3708-04.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMILE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, 

IVAN MULLER DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Vistos.

1) Considerando que os valores de fls. 116 foram automaticamente 

desbloqueados por não atingirem quantia significativa da importância 

cobrada, manifeste-se a parte exequente em prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

2) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119880 Nr: 10143-57.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - OAB:18179/MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte embargada 

acerca do seguinte despacho: "Intime-se a embargada para impugnar no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que porventura desejar 

produzir. Após, voltem-me os autos conclusos."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55275 Nr: 5565-27.2009.811.0040

 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: MARIA ELAINE MEDRADO DE OLIVEIRA, FRANCIELLY 

CRISTINA SILVA, MARIA NEUSA DOROTEU SILVA, GISELE CAROLINA 

SILVA, KELLY REGINA SILVA, VERIDIANI CAVALER SILVA, LOURDES DE 

ARAUJO CAVALER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 
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OAB:17544/MT, JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6.014, SILVIA 

RYBA DE OLIVEIRA - OAB:MT 16.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do trecho da 

seguinte decisão: "Intime-se a Sra. MARIA ELAINE MEDRADO DE OLIVEIRA 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos 

documentação que comprove que viveu em união estável com o falecido.

Intime-se a Sra. MARIA NEUSA DOROTEU SILVA para que, no mesmo 

prazo, comprove que ainda vivia com o de cujus até a data de seu 

falecimento.".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86831 Nr: 6298-22.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA JUSSARA HOPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Vistos.

1) Fls. 107: DEFIRO.

2) Proceda a Secretaria do Juízo as anotações necessárias junto ao 

sistema Apolo.

3) Concedo vista dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

requerido.

4) Nada sendo requerido em tal prazo, cumpra-se o r. despacho de fls. 

104.

5) Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119880 Nr: 10143-57.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - OAB:18179/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

REQUERIDA, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias impugnar os 

embargos a execução, bem como indicar as provas que deseja produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55275 Nr: 5565-27.2009.811.0040

 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: MARIA ELAINE MEDRADO DE OLIVEIRA, FRANCIELLY 

CRISTINA SILVA, MARIA NEUSA DOROTEU SILVA, GISELE CAROLINA 

SILVA, KELLY REGINA SILVA, VERIDIANI CAVALER SILVA, LOURDES DE 

ARAUJO CAVALER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17544/MT, JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6.014, SILVIA 

RYBA DE OLIVEIRA - OAB:MT 16.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5565-27.2009.811.0040

 ESPÉCIE: 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 ELAINE MEDRADO DE OLIVEIRA e FRANCIELLY 

CRISTINA SILVA e MARIA NEUSA DOROTEU SILVA e GISELE CAROLINA 

SILVA e KELLY REGINA SILVA e VERIDIANI CAVALER SILVA e LOURDES 

DE ARAUJO CAVALER

PARTE RÉ: BENEDITO SILVA - ESPÓLIO

CITANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/11/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor 

da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial e das 

primeiras declarações a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo.

RESUMO DA INICIAL: faleceu em 14 de setembro de 2009, BENEDITO 

SILVA, convivente com a peticionaria, conforme se vê da cópia da 

certidão de óbito, que se junta, não deixando qualquer declaração solene 

de última vontade, contudo, deixou bens a serem inventariados, meeira e 

herdeiros. A requerente vivia maritalmente nos termos da união estável 

com o falecido à vários anos.

DESPACHO: Visto/MP. Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados 

por BENEDITO SILVA, interposta por MARIA ELAINE MEDRADO DE 

OLIVEIRA.A ação foi recebida em novembro de 2009 (fls. 18), tendo sido 

nomeada a requerente como inventariante e determinado que a mesma 

prestasse compromisso, bem como determinado a citação do Ministério 

Público Estadual, vez que havia interesse de incapaz à época, bem como 

da Fazenda Pública Estadual, olvidando-se a citação das Fazendas 

Pública Municipal e Federal.Petição de fls. 22/23 postulada pela Sra. Maria 

Neusa Doroteu Silva e outras, alegando ser a viúva meeira do de cujus e 

que foi casada com o mesmo até a data de seu falecimento, juntando 

certidão de casamento de fls. 27, pugnando para ser nomeada 

inventariante e incluir as demais herdeiras no polo ativo da demanda, vez 

que são filhas do Sr. Benedito Silva, conforme fazem provas os 

documentos de fls. 32/34, vindo a ratificar os pedidos às fls. 46 e indicar 

um bem imóvel em nome do falecido.Manifestação da inventariante às fls. 

80/83, impugnando as alegações da Sra. Maria N. D. Silva e outras, 

pugnando pelo indeferimento de habilitação da mesma e pela inclusão das 

demais herdeiras, haja vista serem filhas legítimas do de cujus.É o breve 

relato. Decido.Primeiramente, insta salientar que a peticionante MARIA 

NEUSA DOROTEU SILVA malgrado ser casada civilmente com o de cujus, 

há informações de que este vivia em união estável com a Sra. Maria Elaine 

Medrado de Oliveira.Também entendo necessário que a requerente Maria 

Elaine Medrado de Oliveira comprove que realmente vivia em união estável 

com o de cujus, apesar do indício da união havida os mesmos, a referida 

certidão de óbito não tem o condão de comprovar a união estável, assim 

como prevista no art. 1.723 do CC, in verbis:“Art. 1.723. É reconhecida 

como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida 

com o objetivo de constituição de família.”Neste mesmo sentido temos a 

jurisprudência pátria:APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISIDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA 

POUPANÇA E CORRENTE DO SUPOSTO COMPANHEIRO DA APELANTE - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL -SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL 

(ART. 267, VI, DO CPC)- AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO 

COMPANHEIRISMO - CERTIDÃO DE ÓBITO QUE NÃO SE REVELA HÁBIL A 

COMPROVAR QUE AS PARTES VIVIAM EM UNIÃO ESTÁVEL - MATÉRIA 

QUE DEVE SER ANALISADA EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA - MPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO VIA ALVARÁ JUDICIAL 

- VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 

(TJPR - 12ª C. Cível - AC - 592159-3 - Curiúva - Rel.: Antonio Loyola Vieira 

- Unânime - - J. 09.09.2009) (grifei)Ademais, verifico que até o presente 

momento a inventariante não cumpriu integralmente a decisão de fls. 18, 

não tendo apresentado as primeiras declarações, bem como que deixou 

de manifestar-se nos autos inúmeras vezes, havendo certificação nos 

autos neste sentido.Dessarte, CHAMO O FEITO À ORDEM e desconstituo 

do cargo de inventariante a Sra. MARIA ELAINE MEDRADO DE OLIVEIRA e 

nomeio como inventariante uma das herdeiras necessárias, a Sra. 

FRANCIELLY CRISTINA SILVA, qualificada às fls. 22, devendo esta ser 
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intimada para prestar compromisso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos 

do parágrafo único do art. 617 do NCPC.No prazo de 20 (vinte) dias 

contados da data em que prestou compromisso, deverá a inventariante 

apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos documentos 

cadastrais e fiscais dos bens inventariados, lavrando-se termo 

circunstanciado em Cartório, ex vi do art. 620 do NCPC.Intime-se a Sra. 

MARIA ELAINE MEDRADO DE OLIVEIRA para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacione aos autos documentação que comprove que viveu em 

união estável com o falecido.Intime-se a Sra. MARIA NEUSA DOROTEU 

SILVA para que, no mesmo prazo, comprove que ainda vivia com o de 

cujus até a data de seu falecimento. Feitas as primeiras declarações, 

CITE-SE, para os termos do inventário e partilha, os herdeiros, bem como a 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para que digam sobre as 

primeiras declarações, no prazo legal do art. 627ss do NCPC, não sendo 

mais necessária a atuação do MPE no feito, vez que todos os herdeiros 

são maiores e capazes.Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância da Fazenda Pública quanto aos 

valores atribuídos aos bens do espólio nas primeiras declarações (NCPC, 

arts. 630 e 633), lavre-se o termo de últimas declarações (NCPC, art. 636), 

intimando-se a inventariante para prestá-las.Após as últimas declarações, 

digam as partes, ex vi do art. 637 do NCPC. Cumprido o item acima, ao 

Contador-Partidor para cálculos dos impostos, dizendo as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão 

homologados por sentença. Após a homologação dos cálculos e 

recolhimento dos impostos, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias 

sobre pedido de quinhão, in continenti, ao Partidor para organizar o 

esboço da partilha e também o respectivo auto da partilha, conforme 

pedidos das partes. Feito o esboço e o respectivo auto da partilha, devem 

as partes manifestar em 05 (cinco) dias. Em seguida, conclusos para a 

homologação da partilha, desde que juntada à certidão negativa de dívida 

referente ao Imposto de Renda.Em havendo renúncia da herança, ou 

doação, ou cessão, tome-se por termo, devendo a parte transmitente ou 

renunciante ser intimada pessoalmente para assiná-lo, podendo, 

excepcionalmente, e mediante instrumento público de mandato, a 

subscrição ser feita por procurador. Se a inventariante, no curso do 

processo, for autorizada a levantar ou sacar alguma importância que tiver 

no nome do falecido, observar-se-á o disposto no art. 553 do NCPC, 

inclusive as sanções.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade.Sorriso/MT, 13 de junho de 2016.ANDERSON 

CANDIOTTO.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, Michele Oliva Zoldan, 

digitei.

Sorriso - MT, 18 de julho de 2018.

Michele Oliva Zoldan

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144693 Nr: 1227-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A, JOSE 

CARLOS SKRZYSOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35822 Nr: 4918-37.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGARD JARRETA THOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD JARRETA THOMAZ - 

OAB:38434/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de feito civil em fase de cumprimento de sentença.

 Sem delongas, ante o cumprimento da obrigação, julgo extinto o feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

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

Nada sendo requerido no prazo de 15 dias, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130745 Nr: 5734-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP, ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA

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

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-A/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço 

para constituir o débito apontado na inicial em título executivo judicial, nos 

termos do artigo 701, § 2º, do NCPC, rejeitando-se os embargos 

monitórios. Como consequência, resolvo o mérito da presente demanda, 

na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.CONDENO a parte requerida, 

solidariamente, ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, convertido o mandado inicial em executivo, este 

passará a tramitar segundo o rito especial dos arts. 523 e ss. do NCPC, 

devendo a parte exequente, caso tenha interesse no prosseguimento da 

cobrança, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105513 Nr: 8596-16.2013.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FLAVIA DIENE DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO TOMAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e assim o faço 

para: (a) reconhecer a existência de união estável entre Flavia Diene da 

Silva Bueno e Getulio Tomazin nos dois anos anteriores à propositura 

desta demanda (2011-2012); (b) determinar a partilha dos bens e dívidas 

do casal na proporção de metade para cada parte.Como consequência, 

julgo extinto o feito, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, custas e despesas finais pelo 

requerido, face à revelia. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre 

o valor da causa, devidos pela parte sucumbente. Porém, em razão de ter 

sido citado por edital e patrocinado por curador especial, suspendo a 

exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101559 Nr: 4448-59.2013.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SML PANTALEÃO NETO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOLTH-INOX ASPERSORES P/IRRIGAÇÃO, 

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298-A, MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA - OAB:82357/MG

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Declaro preclusa a produçao de prova oral pela parte autora.

3- Aguarde a devolução da carta precatória devidamente expedida para a 

oitiva da testemunha da parte requerida (fls. 209).

4- Após, com o retorno da missiva devidamente cumprida, encerro a 

instrução e concedo prazo sucessivo de 10 (dez) dias parea cada parte 

apresentar alegações finais.

5- Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108527 Nr: 1025-57.2014.811.0040

 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: AMILTON VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APASI-ASSOC.CONCESSIONARIA DA 

EXPLORAÇÃO DA ROD.MT242/491 COM EXT.83,8 KM LTDA, ORLANDO 

FONTANA JUNIOR, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, DEISE STEINHEUSER - 

OAB:255862/SP, FERNANDO DE MATOS BORGES - OAB:11068-B/MT, 

LUIZ EDUARDO PEREIRA SANCHES - OAB:39162, MÁRIO EDUARDO 

HOFF DA SILVA - OAB:6179-A, SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:75728, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - 

OAB:35463, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006/B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Defiro a utilização de prova emprestada entre os feitos 108527 e 

125757, ante a evidente conexão entre as causas. Defiro ainda a juntada 

dos recibos apresentados nesta audiencia.

3- Mantenho o processo concluso para analise dos demais pedidos das 

partes, em razão do avançado da hora.

4- Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125757 Nr: 2864-83.2015.811.0040

 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: CLAUDINO FALCÃO, KVDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APASI-ASSOC.CONCESSIONARIA DA 

EXPLORAÇÃO DA ROD.MT242/491 COM EXT.83,8 KM LTDA, ORLANDO 

FONTANA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, JONATHAN PORTELA - OAB:16726, LEONARDO 

ALMODIN PEREIRA - OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11.068-B, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - 

OAB:6179-A, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11.006-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Defiro a utilização de prova emprestada entre os feitos 108527 e 

125757, ante a evidente conexão entre as causas. Defiro ainda a juntada 

dos recibos apresentados nesta audiencia.

3- Mantenho o processo concluso para analise dos demais pedidos das 

partes, em razão do avançado da hora.

4- Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144693 Nr: 1227-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A, JOSE 

CARLOS SKRZYSOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004000-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA DAS GRACAS SGARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZONETE DE FATIMA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004000-93.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

VALMIRA DAS GRACAS SGARIA REQUERIDO: LIZONETE DE FATIMA DE 

FREITAS VISTOS. DEFIRO a abertura do inventário dos bens deixados por 

LIZONETE DE FÁTIMA DE FREITAS, o qual seguirá a forma de Arrolamento, 

na forma do artigo 659, § 1º, do NCPC. NOMEIO a requerente VALMIRA 

DAS GRAÇAS SGARIA como inventariante. Para tanto, determino sua 

intimação para que, no prazo de cinco (05) dias, compareça em Juízo e 

preste o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na 

forma do art. 617, p. único, do NCPC, mediante termo nos autos. Após o 

compromisso, fica a inventariante devidamente intimada de que deverá 

apresentar as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do art. 620 do NCPC. Prestadas as primeiras declarações, 

CITEM-SE eventuais herdeiros, por edital. Sem prejuízo, INTIME-SE a 

Fazenda Pública Estadual e Municipal para manifestação. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, podendo ser revogados a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, 

em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001671-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)
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MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA CUNHA MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001671-11.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CATIA CUNHA MIRANDA VISTOS. Trata-se de ação de busca e 

apreensão de veículo automotor ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Cátia Cunha Miranda. Entre um ato e outro, 

a parte autora apresentou pedido de desistência da ação (Id 13262710). 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido contestação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado em 

petição de Id 13262710, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais pela parte 

autora (art. 90, NCPC). Consigno que a pretensão aduzida pelo terceiro 

interessado na petição de Id 13304772 deve ser formulada pela via 

adequada, em ação autônoma, posto que escapa ao objetivo da presente 

demanda. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado esta sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003578-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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: 1000844-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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: 1005090-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003883-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALIA GOMES MACHADO FERNANDES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003883-05.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA DALIA GOMES MACHADO FERNANDES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por MARIA DALIA GOMES MACHADO FERNANDES contra o INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, 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. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 14174273, em que comprova recebimento do beneficio 

até 12/06/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 
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13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003947-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003947-15.2018.8.11.0040. AUTOR: 

FLAVIO CORDEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por FLAVIO CORDEIRO contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 14221682. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 

60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003889-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA TEREZINHA WENZEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003889-12.2018.8.11.0040. AUTOR: IRMA 

TEREZINHA WENZEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de benefício de 

aposentadoria por idade híbrida c/c pedido de tutela de urgência ajuizada 

por IRMA TEREZINHA WENZEL em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado a conceder a aposentadoria por idade 

híbrida. Para tanto, relata a parte autora que iniciou sua labuta na 

juventude, permanecendo até a presente data. É o relatório. Decido. Ab 

initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, 

via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por idade 

híbrida, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase 

de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, 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. Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o 

Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária 

a presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. Ademais, não há qualquer 

comprovação nos autos de que a autora se encontra incapacitada para 

continuar laborando, não sendo necessária a tutela jurisdicional de 

urgência, uma vez que não resta caracterizada a ameaça ou lesão ao 

direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003885-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA LUPATINI SUTIL (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DESPACHO Processo: 1003885-72.2018.8.11.0040. AUTOR: 

EVA MARIA LUPATINI SUTIL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003916-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORISETE MOREIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003916-92.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ORISETE MOREIRA DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ORISETE 

MOREIRA DE SOUSA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14204157, em que 

comprova recebimento do beneficio até 28/02/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004017-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004017-32.2018.8.11.0040. AUTOR: 

VITAL ALVES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003851-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLISSES TRICHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003851-97.2018.8.11.0040. AUTOR: 

OLISSES TRICHES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por OLISSES TRICHES contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 
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dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14135594, em que 

comprova o indeferimento do beneficio em 25/05/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003888-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PAZ SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003888-27.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA DA PAZ SILVA CARVALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MARIA DA PAZ SILVA CARVALHO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de 

tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14181614, em que 

comprova recebimento do beneficio até 20/02/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003887-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA JOVELINA AZOVEDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003887-42.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JOSEFA JOVELINA AZOVEDI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSEFA 

JOVELINA AZOVEDI contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
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direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 14181100. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 

60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003903-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU LUIZ SELINGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003903-93.2018.8.11.0040. AUTOR: 

DIRCEU LUIZ SELINGER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Compulsando os autos verifico que não houve a juntada da 

decisão quanto ao novo requerimento administrativo pela parte autora 

quanto ao benefício pleiteado, após sua cessação. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito”. (STF. RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM 

BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 

15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ) Deste modo, determino a 

intimação da parte autora, para que, no prazo de 30 dias, sob pena de 

extinção sem mérito por falta de interesse processual, junte aos autos a 

decisão do pedido administrativo junto ao INSS. Vindo aos autos o parecer 

administrativo, cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a 

ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 

335 e seguintes do Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003931-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAVID DE LIMA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003931-61.2018.8.11.0040. AUTOR: 

FRANCISCO DAVID DE LIMA PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

FRANCISCO DAVID DE LIMA PEREIRA contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, 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. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 14210779, em que comprova recebimento do beneficio 

até 12/06/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 
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efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003974-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA AMARAL BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003974-95.2018.8.11.0040. AUTOR: ANA 

MARIA AMARAL BATISTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício de aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por ANA MARIA AMARAL BATISTA em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado a conceder a 

aposentadoria por idade rural. Para tanto, relata a parte autora que iniciou 

sua labuta na juventude, permanecendo até a presente data. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por 

idade rural, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta 

fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe 

seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, 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. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Ademais, não há 

qualquer comprovação nos autos de que a autora se encontra 

incapacitada para continuar laborando, não sendo necessária a tutela 

jurisdicional de urgência, uma vez que não resta caracterizada a ameaça 

ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003996-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX PEREIRA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003996-56.2018.8.11.0040. AUTOR: FELIX 

PEREIRA NEVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por FELIX FERREIRA 

ALVES, em face do INSS, na qual requer seja concedido o benefício 

previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição. Vieram-me os 

autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o endereço da parte 

autora pertence à Comarca de Sinop/MT. O § 3º do art. 109 da CF, assim 

dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 

domicílio (grifei) dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca 

não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a 

lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e 

julgadas pela justiça estadual. O TRF1 já pacificou o entendimento de que, 

em ação proposta em face do INSS na justiça estadual, no exercício da 

sua competência delegada, é competente, de forma absoluta, o juízo da 

comarca de domicílio do autor para julgamento, eis que a competência 

delegada não autoriza ao autor alterar a comarca de seu domicílio para 

outro juízo não federal. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR 

RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO 

DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS 

AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção 

deste e. TRF da 1ª Região firmou entendimento de que, tratando-se de 

ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS 

perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, 

afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de 

domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da 

República de 1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento 

da ação previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas 

não autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo 

(grifei). Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de 

modificação e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A JUSTIÇA FEDERAL DA COMARCA DE SINOP/MT, com as respectivas 

baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003962-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE ARCEGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003962-81.2018.8.11.0040. AUTOR: JAIR 

JOSE ARCEGO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por JAIR JOSÉ ARCEGO em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado implantar o benefício de 

auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, requerendo tutela 

antecipada. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 
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lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, 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. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Não há nos autos 

documentos comprobatórios acerca da qualidade de segurada e do 

período de carência necessários à concessão do benefício. Isso porque, 

a última contribuição do requerente para com o requerido se deu em 

08/03/2012 (Num. 14234550), ou seja, há mais de 06 anos, não havendo 

comprovação nos autos de que o requerente se encontra incapacitado 

desde aquela data. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004006-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DA SILVA CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004006-03.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LOURDES DA SILVA CORREIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício de aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por LOURDES DA SILVA CORREIA em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado a conceder a 

aposentadoria por idade rural. Para tanto, relata a parte autora que iniciou 

sua labuta na juventude, permanecendo até a presente data. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por 

idade rural, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta 

fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe 

seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, 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. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Ademais, não há 

qualquer comprovação nos autos de que a autora se encontra 

incapacitada para continuar laborando, não sendo necessária a tutela 

jurisdicional de urgência, uma vez que não resta caracterizada a ameaça 

ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 44199 Nr: 1272-48.2008.811.0040

 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: TEREZINHA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 84291 Nr: 3509-50.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE FÁTIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 129713 Nr: 5198-90.2015.811.0040

 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: JAMIL FELIX DE ABREU

 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:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 132101 Nr: 6432-10.2015.811.0040

 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: ALEM RUA COITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA FELIX DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 133200 Nr: 6943-08.2015.811.0040

 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: LEILA DE JESUS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 54711 Nr: 4916-62.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO MISSIO, CONCEIÇÃO BARBOSA DA MATA 

MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY MAURICIO WATANABE, MUNICÍPIO 

DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 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.: 104154 Nr: 7212-18.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO VERDE AGENTES AUTONOMOS DE 

INVESTIMENTOS S S LTDA, ELEANDRO MORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do retorno da Aviso de Recebimento com motivo ''Não Existe o Nr.'', 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004762-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA ZAMPIERI MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINI & SANTINI LTDA - ME (RÉU)

VALMOR JOAO SANTINI (RÉU)

JERSON LUIS SANTINI (RÉU)

 

Processo: 1004762-46.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, ”NÃO 

EXISTE O NÚMERO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 20 de Julho de 2018.

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)

 

Processo: 1001446-88.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, ”NÃO 

EXISTE O NÚMERO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001411-31.2018.8.11.0040

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:

GUSTAVO DAL MORO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001411-31.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000102-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA DE BAIRROS (EXECUTADO)

 

Processo: 1000102-72.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”ENDEREÇO INSUFICIENTE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004200-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CAOVILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

: 1004200-37.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos termos 

da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento 
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ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte reclamante via DJE de que foi designado o dia 06 DE DEZEMBRO DE 

2017 ÀS 17:20HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 18 de Agosto de 2017. Cristiane V. Kuhn 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002583-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ZORDAN NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO GERALDO BRANDALISE (REQUERIDO)

 

Processo: 1002583-42.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, ”NÃO 

PROCURADO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004200-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CAOVILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1004200-37.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANA 

CAROLINA CAOVILLA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A., KROTON 

EDUCACIONAL S/A I - Designo para audiência de instrução e julgamento o 

dia 21 de agosto de 2018, às 13h40min. II - 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). III - 

Consignem-se no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos 

dispositivos da Lei nº 9.099/95. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004619-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA MICHELON OAB - MT0014437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1004619-57.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CARLA 

VANESSA FACHIN REQUERIDO: CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 14 de 

agosto de 2018, às 16h30min. 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. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CARNEIRO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAZINATO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1003464-19.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002189-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ANTONIO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1002189-35.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VAGNER 

ANTONIO MACIEL REQUERIDO: BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 21 de 

agosto de 2018, às 13:20h. 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. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005207-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO VESPERINO FOLLMANN 38515075920 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

Processo: 1005207-64.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002536-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO MEDEIROS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1002536-05.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

RAIMUNDO NONATO MEDEIROS FILHO REQUERIDO: FRIGORIFICO SANTA 

RITA LTDA - EPP Vistos etc. Designo para audiência de instrução e 
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julgamento o dia 21 de agosto de 2018, às 13h. 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. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005527-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER AULER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo: 1005527-17.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004213-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ARAUJO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DA SILVA BRAZIL & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1004213-36.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

RAFAELA ARAUJO DE SOUSA REQUERIDO: HELIO DA SILVA BRAZIL & 

CIA LTDA - ME Vistos etc. Designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 14 de agosto de 2018, às 17h30min. 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. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003522-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEONIR PAULO CAPITANIO (TESTEMUNHA)

CLAUDIMIR LUIS ACCO (TESTEMUNHA)

 

DECISÃO Processo: 1003522-22.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos etc. Em que pese ter constado na ata de audiência de 

instrução a ausência do reclamado Município de Sorriso, certo é que o 

mesmo não foi intimado para a solenidade. Isso porque, em consulta a aba 

“Expedientes” junto ao PJE, constata-se que a intimação para a audiência 

foi direcionada ao advogado Evandro Geraldo Vozniak, via DJE, sendo 

consabido que a intimação do ente público deve se dar no cadastro da 

Procuradoria Municipal, via Sistema PJE. Tecidas tais considerações, 

verifica-se a nulidade da audiência de instrução realizada, bem como dos 

depoimentos colhidos, sem o contraditório. Posto isso, ANULO referido ato 

processual, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 21 

DE AGOSTO DE 2018, às 14 horas. 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. Cumpra-se com urgência, de forma a viabilizar a 

observância ao prazo estabelecido no art. 7º, da Lei n. 12.153/09. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003522-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEONIR PAULO CAPITANIO (TESTEMUNHA)

CLAUDIMIR LUIS ACCO (TESTEMUNHA)

 

DECISÃO Processo: 1003522-22.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos etc. Em que pese ter constado na ata de audiência de 

instrução a ausência do reclamado Município de Sorriso, certo é que o 

mesmo não foi intimado para a solenidade. Isso porque, em consulta a aba 

“Expedientes” junto ao PJE, constata-se que a intimação para a audiência 

foi direcionada ao advogado Evandro Geraldo Vozniak, via DJE, sendo 

consabido que a intimação do ente público deve se dar no cadastro da 

Procuradoria Municipal, via Sistema PJE. Tecidas tais considerações, 

verifica-se a nulidade da audiência de instrução realizada, bem como dos 

depoimentos colhidos, sem o contraditório. Posto isso, ANULO referido ato 

processual, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 21 

DE AGOSTO DE 2018, às 14 horas. 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. Cumpra-se com urgência, de forma a viabilizar a 

observância ao prazo estabelecido no art. 7º, da Lei n. 12.153/09. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004013-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1004013-92.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 19 DE 

DEZEMBRO DE 2018 ÀS 11:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018 Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003972-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX TOIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1003972-28.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 12 DE 

DEZEMBRO DE 2018 ÀS 17:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018 Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001847-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SINDOMAR SERVILHA CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (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 05 de SETEMBRO de 2018, às 08:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001847-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SINDOMAR SERVILHA CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (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 05 de SETEMBRO de 2018, às 08:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003906-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ PICININ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1003906-48.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 15 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 17:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018 Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DOS SANTOS LANTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ LAZARO FRANCA PARREIRA OAB - GO0031352A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: ESTER DOS SANTOS LANTON 

Parte Ré: REQUERIDO: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA I – Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 

9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, (Id 

13041812), NÃO RESOLVO o mérito. II – Cancelo audiência designada no 

Evento n. 15375613. III – Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). IV - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA RENATA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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 05 de SETEMBRO de 2018, às 08:50 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: 1001855-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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 05 de SETEMBRO de 2018, às 09:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000676-32.2017.8.11.0040

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:

PRESTADORA DE SERVICO L. E. LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1000676-32.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o documento juntado referente as consulta, RENAJUD e, 

para ditar os rumos da lide, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018 Kelly Cimi Gestora Judicial em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001856-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 267 de 738



(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (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 05 de SETEMBRO de 2018, às 09:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NATIVIDADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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 05 de SETEMBRO de 2018, às 09:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010909-37.2015.8.11.0040

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:

VILSO ANTONIO DIAS CORTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010909-37.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consultas, 

RENAJUD e BACENJUD e, para ditar os rumos da lide, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018 Kelly Cimi Gestora 

Judicial em Substituição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001858-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 05 de SETEMBRO de 2018, às 09:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (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 05 de SETEMBRO de 2018, às 09:40 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: 1001860-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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 05 de SETEMBRO de 2018, às 09:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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 05 de SETEMBRO de 2018, às 10:00 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: 8010908-52.2015.8.11.0040

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:

VILSO ANTONIO DIAS CORTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010908-52.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consultas, 

RENAJUD e BACENJUD e, para ditar os rumos da lide, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018 Kelly Cimi Gestora 

Judicial em Substituição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FARISOBEDE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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 05 de SETEMBRO de 2018, às 10:10 horas, nesta Comarca, 
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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: 1001866-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE LAGEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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 05 de SETEMBRO de 2018, às 10:20 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: 1001867-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENICE SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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 05 de SETEMBRO de 2018, às 10:30 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: 1001869-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA ALMEIDA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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 05 de SETEMBRO de 2018, às 10:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE LAGEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 05 de SETEMBRO de 2018, às 10:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-05.2015.8.11.0040

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:

JOSUE DE ALMEIDA (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 05 de SETEMBRO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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 05 de SETEMBRO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010118-73.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITO BORTOLOMEDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANY NEGRI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010118-73.2012.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consultas, 

RENAJUD e BACENJUD e, para ditar os rumos da lide, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018 Kelly Cimi Gestora 

Judicial em Substituição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AROFRAN MARQUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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 05 de SETEMBRO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004011-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN GOBBI 04163040102 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA OAB - MT21931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1004011-25.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 
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nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 19 DE 

DEZEMBRO DE 2018 ÀS 10:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018 Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004007-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO NETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1004007-85.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 19 DE 

DEZEMBRO DE 2018 ÀS 10:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 23 de Julho de 2018 Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010980-44.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO MANOEL PENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

SEMP TOSHIBA S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010980-44.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: ALFREDO MANOEL PENA 

EXECUTADO: SEMP TOSHIBA S A, EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos etc. Sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentado pela devedora Semp (Num. 

11628170), manifeste-se o credor, no prazo de quinze dias. Decorrido o 

prazo acima com ou sem resposta, certifique-se e renove-se a conclusão. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010964-90.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA KARINE ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL OAB - MT0008345A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO HENRIQUE COLNAGO OAB - SP0145521A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010964-90.2012.8.11.0040; Valor causa: R$ 17.623,95; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULA KARINE ZANATTA 

Parte Ré: REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos etc. Sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela devedora 

(Num. 12782550), manifeste-se o credor, no prazo de quinze dias. 

Decorrido o prazo acima com ou sem resposta, certifique-se e renove-se 

a conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004619-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA MICHELON OAB - MT0014437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004619-57.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CARLA VANESSA FACHIN 

REQUERIDO: CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI Vistos etc. Designo 

para audiência de instrução e julgamento o dia 14 de agosto de 2018, às 

16h30min. 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. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002189-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ANTONIO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002189-35.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VAGNER ANTONIO MACIEL 

REQUERIDO: BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA Vistos etc. Designo 

para audiência de instrução e julgamento o dia 21 de agosto de 2018, às 

13:20h. 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. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002536-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO MEDEIROS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002536-05.2016.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO 

MEDEIROS FILHO REQUERIDO: FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - EPP 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 21 de 

agosto de 2018, às 13h. 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. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004213-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ARAUJO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DA SILVA BRAZIL & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004213-36.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RAFAELA ARAUJO DE 

SOUSA REQUERIDO: HELIO DA SILVA BRAZIL & CIA LTDA - ME Vistos 

etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 14 de agosto 

de 2018, às 17h30min. 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. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004007-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO NETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004007-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE PEDRO NETO DA SILVA 

REQUERIDO: MATRIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME I - No que 

tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação 

de inexistência de débito, 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 sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, 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 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 23 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003970-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003970-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CREUSA APARECIDA GOMES 

DAMS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 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: · Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; · 

Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). SORRISO, 23 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004058-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SLEEP STAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004058-96.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: SLEEP STAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME I - No que 

tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação 

de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do 

protesto indevido. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão dos efeitos do 

protesto, em razão dos débitos objeto da ação. Por fim, a parte reclamada 

deverá se abster de proceder um novo registro dos débitos impugnados 

junto ao Cartório de Protesto de Títulos ou em cadastros de restrição ao 

crédito, até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 

297). III - Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca, para 

suspensão do protesto. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 23 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 271 de 738



Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002508-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARDOZO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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: 

1002508-66.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE CARDOZO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte reclamante, 

devidamente intimada, não procedeu à emenda da petição inicial, razão 

pela qual, com fundamento no art. 321, §único, do NCPC, opino por 

indeferir a petição inicial, JULGANDO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, I do NCPC. Sorriso/MT, 20 

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, 20 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000325-25.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, MARIA DE FÁTIMA PEREIRA, 

que recentemente foi até uma loja efetuar uma compra, mas no momento 

que precisou efetuar um crediário para parcelamento foi informada que 

havia uma restrição em seu nome. Diz ter convicção de não possuir 

qualquer dívida que justifique a restrição. Requer a procedência da ação 

para que seja declarada nula a cobrança perpetrada, com a imediata 

retirada do seu nome dos OPC’s o pagamento de danos morais no valor de 

R$15.000,00. A requerida afirma não ser possível a inversão do ônus da 

prova. Relata ter havido regular contratação e prestação de serviços, 

sendo a inscrição realizada exercício regular de direito. Diz inexistir dano 

moral indenizável. Pugna pela improcedência da demanda. 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, as quais no 

caso nem foram colacionadas, 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. Ainda, 

plenamente aceitável a contratação verbal, mas a mesma deve ser 

provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu nos autos. No 

entanto, no caso, por tratar-se de instalação de TV por assinatura, fácil 

seria à parte requerida colher a assinatura da ora autora em um contrato 

físico. 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 
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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, levando em conta, ainda, que possui a parte autora outra inscrição 

posterior. 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 com relação ao 

contrato nº 0213256325 no valor de R$168,52, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a 

liminar anteriormente deferida; 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, 20 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, 23 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003522-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEONIR PAULO CAPITANIO (TESTEMUNHA)

CLAUDIMIR LUIS ACCO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003522-22.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ZANELLA SCHERER & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Em que 

pese ter constado na ata de audiência de instrução a ausência do 

reclamado Município de Sorriso, certo é que o mesmo não foi intimado para 

a solenidade. Isso porque, em consulta a aba “Expedientes” junto ao PJE, 

constata-se que a intimação para a audiência foi direcionada ao advogado 

Evandro Geraldo Vozniak, via DJE, sendo consabido que a intimação do 

ente público deve se dar no cadastro da Procuradoria Municipal, via 

Sistema PJE. Tecidas tais considerações, verifica-se a nulidade da 

audiência de instrução realizada, bem como dos depoimentos colhidos, 

sem o contraditório. Posto isso, ANULO referido ato processual, 

designando audiência de instrução e julgamento para o dia 21 DE AGOSTO 

DE 2018, às 14 horas. 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. Cumpra-se com urgência, de forma a viabilizar a observância ao 

prazo estabelecido no art. 7º, da Lei n. 12.153/09. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004011-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN GOBBI 04163040102 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA OAB - MT21931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004011-25.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALLAN GOBBI 04163040102 

REQUERIDO: JEAN FERREIRA DA SILVA I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em publicação difamatória em rede 

social, o que recomenda flexibilização da exigência probatória. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da repercussão 

negativa suportada pelo estabelecimento comercial. Por outro lado, tem-se 

que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

a publicação, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão da 

publicação ocorrida em 05 de julho de 2018 às 09h08min, com a descrição 

“Cuidado pessoa q trafegam na perimetral do estadio por encrivelq pareça 

olha o q eu encontrei enfrente esta borracharia!” na rede social 

“Facebook” O prazo de cumprimento vai fixado em 48h, com multa no valor 

de R$100,00 (cem reais) por hora de descumprimento. III - Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 23 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 192869 Nr: 5746-13.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELLIPE FERREIRA DE CAMPOS, JOSÉ SOUZA 
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DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B, MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - 

OAB:24.646-O/MT

 Vistos etc.

Uma vez que não foram alegadas preliminares, dou prosseguimento ao 

feito, e designo audiência de instrução para o dia 21 de agosto de 2018, 

às 15h45min.

Intimem-se e requisitem-se os réus.

Depreque-se a oitiva das testemunhas de Defesa de fls. 73, com prazo de 

30 (trinta dias) para cumprimento por se tratar de processo de RÉUS 

PRESOS.

Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas arroladas na fl. 7.

Cientifiquem-se o MPE e as Defesas.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 156247 Nr: 7128-12.2016.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JHONATAS FERREIRA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Condiciono a liberação da motocicleta apreendida à apresentação do 

licenciamento devidamente atualizado.

Intimem-se os advogados do requerente para no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar o respectivo documento nos autos.

Após, conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144280 Nr: 1004-13.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONDI DA SILVA, CLEMARCOS CLAYTON 

IZAEL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16.948-MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. GETULIO GEDIEL DOS SANTOS, DE 

QUE POR ESTE JUÍZO FOI REDESIGNADA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA NOS 

PRESENTES AUTOS, PARA O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 18 

HORAS, BEM COMO DE QUE FORAM EXPEDIDAS CARTAS PRECATÓRIAS 

PARA ÀS COMARCA DE THEÓFILO OTONI/MG, PARA OITIVA DA 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO DAVI DE CASTRO SAMPAIO E PARA À 

COMARCA DE MORRINHOS/GO, COM OBJETIVO DE PROCEDER A OITIVA 

DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO DIOGO (DIEGO) 

LAURENTINO DA COSTA E SOUSA.

Por ser verdade dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 116687 Nr: 7625-94.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR MÁRCIO SEGANFREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Vistos etc.

Considerando o oficio em anexo da Dra. Promotora de Justiça Élide Manzini 

de Campos, redesigno audiência para o dia 08 de agosto de 2018, ás 17 

horas e 00 minutos.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

Intime-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ás providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 158684 Nr: 8406-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO CESAR AMARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação ofertado pelo 

Ministério Público, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194347 Nr: 6503-07.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ LIMA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BEATRIZ LIMA CORREIA, Filiação: Carlos 

Alberto Mendes Correia e Marcia dos Santos Lima*, data de nascimento: 

01/10/1997, brasileiro(a), natural de Paranaitá-MT, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 23 de setembro de 2016, por volta de 11h30min, 

na residência localizada na Rua Beco São Tomé, n° 55, bairro: São 

Mateus, nesta urbe, Jeovany Lucas Gonçales e Beatriz Lima Correia, 

tinham em depósito/guardavam, em sua residência uma porção de 

substância análoga à maconha, bem como, uma porção de sementes de 

maconha preparadas para cultivo, causadoras de dependência física e/ou 

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulmentar, bem como, adquiriram/receberam/ocultaram, coisa que 

sabiam ser produto de crime, qual seja, a motocicleta marca Honda, 

modelo CG, cor vermelha, de placa NTX 3439, objeto de furto. Posto isto, o 

Ministério Público denuncia Jeovany Lucas Gonçales e Beatriz Lima 

Correia, como incurso no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e no art. 

180, caput, do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  6 5 0 3 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 4 0  C ó d i g o 

194347VISTOS/MV.Do Desmembramento Considerando que a ré BEATRIZ 

LIMA CORREIA, até o presente momento ainda não foi devidamente citada, 

face fuga do distrito da culpa, com o objetivo de evitar prejuízos ao regular 

andamento da liturgia procedimental e delongas na tramitação do 

processo, DETERMINO, o desmembramento do processo com relação a 

esta, 'ex vi' do teor do contido no art. 80 do Código de Processo Penal. A 

secretaria, por ocasião do desmembramento do processo, deverá 

certificar, de forma pormenorizada, fazendo-se constar a perfeita 

indicação da ré e seus processos. Realizado o desmembramento, 

promova a citação da ré por edital na forma e prazo do artigo 361 do CPP, 

o qual será publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, 

certifique e à conclusão para fins do artigo 366 ou 397ss do CPP. 

(...)Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no 

feito.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.Sorriso/MT, 12 de julho de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de 
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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, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 23 de julho de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 114505 Nr: 5987-26.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VIEIRA DE SOUZA, JAILSON ALVES 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:13827-A

 Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR 

EDSON VIEIRA DE SOUZA, nas penas do crime descrito no artigo 155, 

§4º, inciso II, e IV, e no art.155, §4º, II, c.c. art.71, todos do CP; como 

também para CONDENAR JAILSON ALVES SANTANA, nas penas do 

art.155, §4º, II e IV, do CP.I – DO RÉU EDSON VIEIRA DE SOUZA(...)a pena 

definitiva privativa de liberdade resta fixada de modo definitivo em 02 

(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.Fixo o regime inicial aberto, 

na esteira do que dispõe o art.33, §2º, “c”, do CP.Substituo a pena 

privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistente em 

prestação de serviço a comunidade e prestação pecuniária, a serem 

definidas pelo juízo da execução da pena.b) Da pena de multa:Diante da 

dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, 

condeno o acusado ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Fixo o valor do 

dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional 

vigente, devido à situação econômica do réu. II – DO RÉU JAILSON ALVES 

SANTANA.(...)a pena resta definida em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses 

de reclusão.Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) 

restritivas de direito, consistente em prestação de serviço a comunidade e 

prestação pecuniária, a serem definidas pelo juízo da execução da 

pena.b) Da pena de multa:Diante da dosimetria alhures, conforme regra 

dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 

20 (vinte) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do 

réu(...).Sorriso/MT, 17 de maio de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de 

Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148981 Nr: 8923-47.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA GONÇALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada Selma Gonçalves de Jesus, 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%, na forma do artigo 520, § 2º, do CPC.

A parte executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 520, § 1º, 

c/c o artigo 525, ambos 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.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença, com a alteração dos polos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 234776 Nr: 760-05.2017.811.0055

 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: MARIA ALICE LEITE DA SILVA, RICARDO ROTA DA 

SILVA, RAFAEL MOTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Observando-se que não se localizou aplicação financeira que justificasse 

o manejo da vertente demanda, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por ausência de interesse processual, na forma 

do artigo 485, VI, do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas, porém, SUSPENDO a condenação, na forma do artigo 98, § 3º, do 

CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131861 Nr: 1648-81.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NALIGIA GRANDO CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.499, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 (...)Pois bem. O artigo 98, § 3º, do CPC, que baliza a questão, é vazado 

nos seguintes termos:“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (negrito 

nosso)Assim, a melhor interpretação do aludido dispositivo legal é no 

sentido de que, para a revogação da justiça gratuita, quando já transitada 

em julgado a respectiva sentença, somente situações supervenientes 

seriam legítimas a tanto. Não seria possível revolver questões anteriores, 

já preclusas. Logo, o fundamento utilizado para a revogação da justiça 

gratuita é a formação da empresa “BEM ESTAR ODONTOLOGIA”, com 

capital social de R$ 100.000,00, empresa em que a exequente é sócia 

administradora, situação ainda não existente quando da concessão da 

justiça gratuita e legítima para o fim pretendido.Depois, a inércia revelada 

pela certidão de fl. 243 é sintomática da superação da hipossuficiência, 

pois não se dignou em apresentar as declarações de imposto de 

renda.Dessa feita, REVOGO o benefício concedido à parte 

exequente.Logo, considerando o valor depositado à fl. 235, EXPEÇA-SE 

alvará da quantia de R$ 1.755,05 e correlata atualização em favor da 

Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, sendo que o restante 

deverá ser levantado em favor da parte “ex adversa”, cumprindo, se for o 

caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Após, CONCLUSOS para a extinção da 

execução. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273677 Nr: 4015-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA, ADRIANA DE 

CASTRO MOTTA, ALDAIR LUIZ TEROL, MARILENE TEROL, ALEXSANDRO 

LUIZ TEROL, ALDECIR JOSE TEROL, CLAUDETE TEROL, LUIZ HENRIQUE 

TEROL, FERNANDO GUILHERME TEROL, MARCOS VINICIUS TEROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA LORENZETTI LTDA, THIAGO 

LUIZ FIGUEIREDO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14864/O

 Vistos.

PAULO CESAR FAVARO MOTTA e OUTROS ingressaram com a presente 

demanda em face de AGROPECUÁRIA LORENZETTI LTDA. e THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

406/411), bem como fora apresentado pedido de desistência da demanda 

em relação ao demandado Thiago Luiz Figueiredo Bridi (fl. 412).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 406/411, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 406/411, 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.

Custas e honorários como acordado.

Ademais, considerando a pretensão de desistência da ação em relação ao 

demandado Thiago Luiz Figueiredo Bridi (fl. 412), o que seria até mesmo 

consequência natural do que fora avençado, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da demanda em relação ao demandado THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI, 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, devendo-se proceder à 

exclusão do demandado do polo passivo.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam o prazo recursal (fl. 409), AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

No ponto, vale dizer que, não obstante o pleito para que os autos fossem 

arquivados apenas após o cumprimento do acordo, como não se trata de 

execução, onde se dá apenas a suspensão, caso se depare com 

inadimplemento, bastará ao interessado solicitar, oportunamente, o 

desarquivamento.

Pelo conteúdo do acordo, perde objeto a emenda de fl. 405, haja vista que 

o escopo da lide fora alterado significativamente com a avença ora 

homologada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283659 Nr: 12002-24.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:24959/O, DOUGLAS 

LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO HENRIQUE DA 

FONSECA VITORINO - OAB:363392, DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229

 Vistos.

INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a inicial a fim de (a) indicar o endereço eletrônico das partes, na 

forma do artigo 319, inciso II, do CPC, (b) apresentar o valor da causa, na 

forma do artigo 319, inciso V, do CPC, sob pena de extinção anômala, 

oportunidade em que deverá, ainda, (c) apresentar as três últimas 

declarações de imposto de renda em nome próprio, sendo certo que a 

inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 

99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275304 Nr: 5227-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso I, do CPC.CUSTAS pela parte autora, SUSPENDENDO-SE sua 

exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.P.I.C. CIÊNCIA à DPE e ao 

MPE. EXPEÇA-SE o necessário.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.: 258572 Nr: 23713-60.2017.811.0055

 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: SILVÉRIO INÁCIO WELTER, SILVERIO INACIO WELTER - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida pela parte autora e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, razão 

porque CONFIRMO a liminar deferida às fls. 77/78.Ainda, CONDENO a 

parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ R$ 9.540,00, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.CONDENO, ainda, a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.JULGO 

EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC.A decisão de fls. 77/78 consignou o prazo de 15 dias para o 

cumprimento da liminar, sob pena de multa diária limitada a R$ 37.480,00. 

Ocorre que, conforme se colhe da petição de fls. 116/120, depara-se com 

a informação de descumprimento da liminar.Posto isso, a parte demandada 

será novamente intimada para o cumprimento da liminar, sob pena de 

incidência novamente de multa diária com outro limite.Logo, INTIME-SE a 

parte demandada para, no prazo de 15 dias, comprovar o cumprimento da 

liminar de fls. 77/78, sob pena de incidência de nova multa diária de R$ 

300,00, até o limite de R$ 38.160.00.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209196 Nr: 1367-52.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO EM GERAL DE TANGARÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verginia Bernardo Jorge 

Paterno - OAB:22669OAB/PR

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 
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exordial.CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC.JULGO EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132435 Nr: 2295-76.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DRAGO FLORIANO, BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, SALATIEL DRAGO 

FLORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, NÃO ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228609 Nr: 17269-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DONIZETE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor juntou comprovante de pagamento referente 

às custas de locomoção do Oficial de Justiça, entretanto, para que seja 

possível efetivar a transferência de valores, a Coordenadoria 

Administrativa precisa da guia que originou o referido comprovante de 

pagamento. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que juntem aos autos, no prazo 

de cinco dias, a guia extraída do site do TJMT a que se refere o 

comprovante de fl. 78-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270049 Nr: 1101-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSE DE ARAUJO, VANESSA VIEIRA 

VERONEZE, V. V. VERONEZE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 

16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls. 35/35-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 624,58 (Seiscentos e 

Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos) devendo a respectiva 

guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Lubia Nunes da Costa, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146005 Nr: 5714-70.2012.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, diante da petição de fls. 148/148-verso, que o 

executado foi devidamente citado, nos termos do mandado e da certidão 

do Oficial de Justiça de fls. 117/118, sendo certificado o decurso do prazo 

para pagamento do débito e oferecimento de embargos à fl. 121 (na data 

de 14.08.2017). Desta forma, o exequente deverá, no prazo de quinze 

dias, manifestar no sentido de requerer o que de direito para o 

prosseguimento do feito, tendo em vista que poderá solicitar providências 

diversas, entretanto, fica a cargo do advogado da parte autora indicar 

qual delas pretende.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272391 Nr: 2958-78.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Vitor Lima Ribeiro - 

OAB:23387/O

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 346/407 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168904 Nr: 9654-72.2014.811.0055

 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: MARLENE DA SILVA FRANÇA MAIA, RVFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SICREDI 

OESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que, em que pese a petição de fl. 324 informando novos 

dados bancários, o alvará nº 416516-0/2018 foi pago na data de 

17.07.2018 em favor da autora, na conta bancária anteriormente 

informada, conforme comprovante a seguir juntado. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados da parte 

autora dos termos da presente, bem como para que requeiram o que de 

direito, no prazo de quinze dias, observando-se que, após, os autos serão 

remetidos ao arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128444 Nr: 7315-82.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONECILDO PEGNORATTO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 
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do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216986 Nr: 7478-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCILENE LETICIA DE AMORIM LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para, no prazo de quinze dias, manifestar acerca da petição 

de fls. 90/92, em especial acerca da informação de que as parcelas 

encontram-se em aberto em nome da requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251651 Nr: 18044-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEFANT FILHO

 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:

 Certifico e dou fé que às fls. 59/60 o autor juntou guia e comprovante de 

pagamento de materialização de petição eletrônica (PEA), entretanto, os 

presentes autos aguardam o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça. Desta forma, em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

reiterar a intimação da 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 de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 120919 Nr: 131-75.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. C. DA SILVA-ME, DANIEL CARNEIRO DA 

SILVA, ALICE GOMES DA SILVA, GILBERTO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122439 Nr: 1526-05.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ROGERIO DA SILVA, DROGARIA DROGA 

CHIK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA CHIK LTDA, SANDRO 

ROGERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6843-MT, DANIEL SCHILO - OAB:9954/MT, JABES ALBERTO DIAS 

- OAB:17005/O, JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6843-MT, ARSTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23.651

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56631 Nr: 6159-98.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TEREZINHA BUENO, 

JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TÁPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18357/O

 Vistos.

Diante do conteúdo da petição de fls. 1.923/1.923-verso, tal qual da 

declaração de fl. 1.921-verso, OFICIE-SE à Medtrauma para que, no prazo 

de 05 dias, esclareça se o valor indicado na aludida declaração de fl. 

1.921-verso se trata valores atinentes à lucros/dividendos ou se se trata 

de honorários de profissional liberal, com a juntada dos documentos 

comprobatórios acerca do quanto esclarecido.

Em se tratando de verba de honorários de profissional liberal, deverá, 

ainda, indicar expressamente a existência de lucros/dividendos, ainda que 

futuros, tal qual eventual data para a divisão dos lucros/dividendos ao 

sócios da empresa.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem 

sobre a resposta, oportunidade em que deverão, ainda, esclarecerem se 

houve composição amigável e, na eventualidade de existência de acordo, 

apresentar, se elaborados, os seus termos.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 28128 Nr: 1880-06.2005.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA GILDENIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDES VALE SERVIÇOS E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY CRUZ CORTEZ - 

OAB:OAB/CE 29191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYLLANNE AMANCIO LUCAS 

- OAB:35866, Ingrid da Silva Gonçalves Inácio - OAB:35.318 CE

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fls. 231 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “Mudou-se” (fl. 232), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, informando endereço 

atualizado da autora para intimação pessoal.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149110 Nr: 9054-22.2012.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, LDR, IDCDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 253 e verso, 

que nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, 

impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171837 Nr: 13461-03.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDST, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 58, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264498 Nr: 28082-97.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRACILDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para que no 

prazo legal, providencie o resumo da petição inicial, para maior celeridade 

processual, contendo somente o indispensável à finalidade do ato, com o 

nome das partes, o relato da matéria de fato, terminologia concisa e 

adequada, evitando-se expor a intimidade das partes envolvidas, devendo 

remeter para o e-mail desta Secretaria, ts.2civel@tjmt.jus.br, devidamente 

identificado com o código do processo, para posterior confecção do Edital 

de Citação.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 25170 Nr: 1140-82.2004.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZA FERNANDES TEIXEIRA, NILSON TEIXEIRA 

FRANCO, JOÃO TEIXEIRA FRANCO, HELENA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, 

NEUZA TEIXEIRA DE ANDRADE, ARGEMIRO TEIXEIRA FRANCO, IZUMIRA 

TEIXEIRA CORSINO, MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS, CLAUDENOR 

TEIXEIRA FRANCO, CLAUDOMIRO TEIXEIRA, ODILIA TEIXEIRA BICUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MIGUEL TEIXEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 27535 Nr: 961-17.2005.811.0055

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGM, MMDS, MGM, MDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 221868 Nr: 11603-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS, SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266673 Nr: 29596-85.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGS, ABVDS, PRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o petitório retro, para tanto suspendo o feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282424 Nr: 10956-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI SADI BULOW - OAB:11708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272343 Nr: 2905-97.2018.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCP, MCP, LHCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o petitório de fls. 58/62, verifico que a parte autora pugna pelo 

reconhecimento do inventário negativo, a fim de reconhecer a 

incomunicabilidade do imóvel onde residiu o casal e sua família, tendo em 

vista ser pertencente unicamente a requerente.

Não obstante as argumentações apresentadas pela parte requerente, vejo 

que o pedido em apreço não merece acolhimento, pelos fundamentos já 

expostos na decisão de fls. 52/53.

Posto isso, INDEFIRO o petitório de fls. 58/62 por não vislumbrar presentes 

circunstâncias ensejadoras para modificação da decisão prolatada às fls. 

52/53, consequentemente, mantenho integralmente a referida decisão 

pelos seus próprios fundamentos.

Outrossim, INTIME-SE a parte autora para adequar a presente demanda, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução 

de mérito.

Após, devidamente certificado, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279207 Nr: 8406-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGLP, RSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO:I – DESIGNE-SE data para realização da audiência 

de mediação e conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.II – CITE-SE a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192940 Nr: 9282-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADELAIDE PIRES CARVALHO BRANCO DE QUADROS, 

EDSON GABRIEL CARVALHO CRUZ, ISAURA CARVALHO CRUZ, VITOR 

LUIZ CARVALHO CRUZ, ITALO ARTHUR CARVALHO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a inventariante pessoalmente bem como seu procurador, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

Decorrido o prazo, devidamente certificado, vista ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121488 Nr: 610-68.2010.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE MARIA PARENZA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA PIRES CARVALHO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - 

OAB:14522, GILMARA APARECIDA ARRUDA SALES - OAB:13.255 - E, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A, THAISSA COSTA FIGUEIREDO 

DE SOUZA - OAB:15.902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Posto isso, e pelo que dos autos consta, com fulcro no artigo 618, VII, c/c 

art. 551, ambos do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, considerando como NÃO PRESTADAS às contas 

apresentada pela parte autora.Por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro na proporção de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do 

CPC, todavia, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Codex, anotando-se ser a requerente beneficiária da justiça 

gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

proceda-se com as baixas e anotações necessárias, arquivando-se o 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 175728 Nr: 17708-27.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, SARA AURELIA 

VARNIER, POLLIANA ELENA VARNIER, ERNESTO SERGIO VARNIER, 

SUELLEN AMANDA VARNIER, RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, Cleto Pessini - 

OAB:60952, CRISTIANE ZANOTI JODAS GERLACK - OAB:169650-SP, 

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, MARTINHO OTTO GERLACK NETO - 

OAB:165488, PAULO RICARDO STEIGER Maceda - OAB:74211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando o presente feito, verifico que a inventariante acostou petitório 

às fls. 2234/2236, pugnando novamente pela concessão de alvará 

judiciais, bem como suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias.

Inicialmente, insta consignar que o presente arrolamento sumário, que é a 

forma mais simplificada de inventário, tramita desde o ano de 2014, 

tratando-se de Meta 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

motivo pelo qual se mostra imprescindível que o inventariante promova as 

diligências necessárias com o fito de alcançar o escopo da ação em 

apreço.

No mais, é importante salientar que consta nos autos decisões em 

demasia emanadas por este juízo no sentido de não acolhimento de alvará 

judicial, de maneira que, não havendo fatos novos que alterem o 

posicionamento, a manutenção no que diz respeito a concessão de alvará 

judicial é medida que se impõe.

 Desse modo, considerando o acima exposto, INDEFIRO o requerimento de 

fls. 2234/2236, por não vislumbrar presentes circunstâncias ensejadoras 

para modificação da decisão prolatada concernente ao alvará judicial, 

consequentemente, mantenho integralmente o posicionamento contido na 

decisão de fls. 2018/2019.

Outrossim, com relação a dilação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

DEFIRO PARCIALMENTE, para tanto, CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias 
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para a inventariante dar prosseguimento ao feito e promover as diligências 

necessárias, sob pena de remoção do cargo de inventariante.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 123646 Nr: 2675-36.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADS, VCDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 81, o procurador da parte 

exequente informa que o executado quitou integralmente o débito 

alimentar, requerendo a extinção da presente demanda.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento da dívida de caráter alimentar (fl. 82).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceituam:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

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

 Ciência ao Ministério Público.

 Proceda a Senhora Gestora Judiciária com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido nos autos, bem como, expeça-se o 

necessário para o levantamento do valor bloqueado à fl. 74 na conta 

informada à fl. 75.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129147 Nr: 7977-46.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVIA MELISSA LAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC TANGARÁ NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Intimação do advogado da parte requerida para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda ao pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), 

devendo este valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena 

de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61944 Nr: 3470-47.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO SZPAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,08 (quinhentos e quatro reais e oito centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 235/248 e 343/356. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

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

dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283871 Nr: 12188-47.2018.811.0055

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE DINARTE KUNST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Jardim Shangri-lá, 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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279869 Nr: 8912-08.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, TIM CELULAR S/A, ITAPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITO CREDITORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, haja vista a devolução das correspondências de 

fls.31 - constando como motivo: mudou-se, nos termos da legislação em 

vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 5.2.4, impulsiono os presentes 

autos para que sejam enviados ao setor de matéria imprensa, a fim de ser 

a parte autora intimada a manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.
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Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121908 Nr: 1000-38.2010.811.0055

 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): PEGORINI COMÉRCIO DE LIVROS DIDÁTICOS 

LTDA-ME, ILDA MARIA PEGORINI, IMARY ANA PEGORINI

 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

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 514,36 (quinhentos e quatorze 

reais e trinta e seis 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 das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 63490 Nr: 5008-63.2007.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:58971/PR

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre a proposta de 

honorários apresentada pelo perito no importe de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 122501 Nr: 1574-61.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT, 

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Certifico que decorreu em 26/06/2018 o prazo para a parte requerida 

cumprir a intimação de fl. 214, tendo permanecido inerte. Desse modo, 

inimo o banco requerido novamente para apresentar procuração 

outorgada ao beneficiário indicado na petição de fl. 212 com poderes para 

receber e dar quitação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 179191 Nr: 21257-45.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO OLIVIO PESSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o retorno da Carta Precatória com diligência 

infrutífera, intimo a parte exequente para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262689 Nr: 26714-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. MATIAS PEREIRA, MATHEUS MATIAS 

PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 54, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196660 Nr: 12192-89.2015.811.0055

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, HELIO MAROSTICA, MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista as duas cartas de citação do requerido Helio 

Marostica terem sido devolvidas sem que ele tenha sido encontrado, intimo 

a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 215410 Nr: 6343-05.2016.811.0055

 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: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 119133 Nr: 9089-84.2009.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BEZERRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NAVARRO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156323 Nr: 4937-51.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVIO PATERNEZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED MONTES CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.271,66 (mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 236/242 e 

281/287. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 615,13 

(seiscentos e quinze reais e treze centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 656,53 (seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e 

três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211199 Nr: 3017-37.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDREIRA MATO GROSSO LTDA, REINALDO 

VILELLA BONZANINI, VILMA VILELLA BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:OAB-RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Certifico que, tendo em vista a executada Vilma Vilella Bonzanini não ter 

sido intimada da penhora e avaliação realziada nos presentes autos, intimo 

a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280842 Nr: 9629-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBPS TELECOM EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S/A, OI MOVEL S/A, 

OI S.A, BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, tendo em vista a Carta de Citação da requerida Brasil 

Telecom ter retornado em razão do motivo "mudou-se", intimo a parte 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264724 Nr: 28223-19.2017.811.0055

 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: DJALMA CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFINHO COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS E 

USADOS LTDA, LEUZIMAR CARVALHO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Certifico que o advogado RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO (OAB/MT 

16910) 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.: 146622 Nr: 6366-87.2012.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI 

SIMONETI, LUIZ CARLOS KLEIN IBING, LUCY MARA MULLER KLEIN

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que, tendo em vista o retorno da Carta Precatória com diligência 

negativa, intimo a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58292 Nr: 7770-86.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA VANNI

 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 7770-86.2006.811.0055 cód. 58292

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANA PAULA VANNI

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ana Paula Vanni, Cpf: 53121821172 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Brasil, N. 909-S, 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 

(centro 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. 
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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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120443 Nr: 10229-56.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ANTONIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10229-56.2009.811.0055 cód. 120443

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JAIME ANTONIO LOPES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jaime Antonio Lopes Filiação: , 

brasileiro(a), , mecânico, Endereço: Avenida Ismael José do Nascimento 

Nº 818-W, Bairro: Jardim Santa Lúcia, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido

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 (centro 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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236781 Nr: 3688-26.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEILSON VOLTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3688-26.2017.811.0055 cód.236781

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: GEILSON VOLTOLINI

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Geilson Voltolini Filiação: , brasileiro(a), 

, Endereço: Rua Benedito P. de Oliveira (05) N°308-n, Bairro: Jd.europa ii, 

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 

(centro 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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165650 Nr: 4461-76.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOLI DA SILVA AMORA

 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 4461-76.2014.811.0055 cód. 165650
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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: NOLI DA SILVA AMORA

INTIMANDO(A, S): NOLI DA SILVA AMORA, 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 

(centro 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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110557 Nr: 664-68.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 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 664-68.2009.811.0055 cód. 110557

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA-ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Mantovani & Sermanowicz Ltda-me, 

CNPJ: 03470975000171, brasileiro(a), Endereço: Avenida Tancredo Neves 

Nº 382-N, 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 

(centro 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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52825 Nr: 2513-80.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GALEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 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 2513-80.2006.811.0055 cód. 52825

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA NACIONAL

PARTE REQUERIDA: ANTONIO GALEGO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Antonio Galego, Cpf: 12740381972, 

Rg: 480.534 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agricultores, 

Endereço: Rua 14 Nº 1234-W, Bairro: Jd. do Lago, 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$ 1.782,43 (mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e 

três 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$ 840,99 (oitocentos e quarenta 

reais e noventa e nove centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 941,44 

(novecentos e quarenta e um reais e quarenta 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 
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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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110105 Nr: 442-03.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MACULAN

 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 442-03.2009.811.0055 cód. 110105

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO MACULAN

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Raimundo Maculan, Cpf: 60311630987 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 20 , Nr 633-N, Bairro: Taruma, 

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$ 571,12 (quinhentos e setenta e um reais e doze 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$ 258,17 (duzentos e 

cinquenta e oito reais e dezessete 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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54349 Nr: 3966-13.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS 

E SERVIÇOS LTDA-ME, LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, DIRCE KIMIE 

MIASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - 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 3966-13.2006.811.0055 cód. 54349

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: CODEMAQ COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS 

LTDA-ME, LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, DIRCE KIMIE MIASATO.

INTIMANDO(A, S): CODEMAQ COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS 

LTDA-ME, LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, DIRCE KIMIE MIASATO, 

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 

(centro 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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164251 Nr: 1985-65.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS VITOR DOS SANTOS

 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 1985-65.2014.811.0055 cód. 164251

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ISAIAS VITOR DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Isaias Vitor dos Santos, Cpf: 

65104900134 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 32 S/n, Bairro: 

Cidade Alta iii, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido
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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 

(centro 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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119691 Nr: 9671-84.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ ROSSI JUNQUEIRA VILELA

 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 9671-84.2009.811.0055 cód. 119691

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSÉ ROSSI JUNQUEIRA VILELA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Antonio José Rossi Junqueira Vilela, 

Cpf: 02693879868, Rg: 3.465.697 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), Endereço: Rua José Corsino 246-W, 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 

(centro 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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119264 Nr: 9148-72.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DOS SANTOS

 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 9148-72.2009.811.0055 cód. 119264

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LUCIANA DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luciana dos Santos, Cpf: 

56874383191, Rg: 893.927 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

artista plástica, Endereço: Rua José Florencio Gudrin, Nº 172-E, 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 

(centro 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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162660 Nr: 14211-39.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON BATISTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 14211-39.2013.811.0055 cód. 162660

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: AMILTON BATISTA BARBOSA

INTIMANDO(A, S): AMILTON BATISTA BARBOSA , 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 

(centro 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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166143 Nr: 5337-31.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR CAMPOS BATISTA

 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 5337-31.2014.811.0055 cód.166143

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: WALDIR CAMPOS BATISTA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Waldir Campos Batista, Cpf: 

07774710191 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 15, Nº 1471S, 

Bairro: Cristo Rei, 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 

(centro 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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163667 Nr: 925-57.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELDIBO DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 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 925-57.2014.811.0055 cód.163667

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: DELDIBO DUARTE DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Deldibo Duarte da Silva, Cpf: 

07530811134 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Campos Sales, 

585-B, Bairro: 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 
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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 

(centro 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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237601 Nr: 4765-70.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDSON ORMOND PAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4765-70.2017.811.0055 cód.237601

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: OVIDSON ORMOND PAES DA COSTA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ovidson Ormond Paes da Costa, Cpf: 

00313101175 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Avenida Paraná s/a, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(centro 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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109781 Nr: 86-08.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIALBERICO FRANCISCO RODRIGUES

 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 86-08.2009.811.0055 cód. 109781

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JUNIALBERICO FRANCISCO RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Junialberico Francisco Rodrigues, Cpf: 

20702752134, Rg: 107827 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 

João do Prado Arantes Nº 23-W, 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 

(centro 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, 20 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 122127 Nr: 1161-48.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSOLUT COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - 

ME, MARIA APARECIDA CAMPOS, JACIRA DE ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILSON ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:22661/O
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 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$316,76, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso (...) , porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do 

constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os honorários 

advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, 

devendo as custas, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu 

causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade. 

(...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138852 Nr: 9281-46.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. D. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

SÍLVIO LUIS GOUVEIA, WAGNER ROBERTO GOUVEIA, DERCY JORGE 

GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$2.547,57, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso (...) o princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, 

DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 

20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58637 Nr: 302-37.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ADEMIR ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 302-37.2007.811.0055 CÓD. 58637

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: PEDRO ADEMIR ANDRADE

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Pedro Ademir Andrade, Cpf: 

13893289100 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 15 Novenbro 

N°120-s, Bairro: Vila Portuguesa, 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 

(centro 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, 23 de julho de 

2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239380 Nr: 6942-07.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA FERREIRA MORAES

 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 6942-07.2017.811.0055 cód. 239380

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARLUCIA FERREIRA MORAES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marlucia Ferreira Moraes, Cpf: 

36630004191 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Endereço Não Informado, 

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 
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(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130263 Nr: 9110-26.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIRON VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9110-26.2010.811.0055 cód. 130263

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ADIRON VIEIRA

INTIMANDO(A, S): ADIRON VIEIRA , 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 

(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49835 Nr: 138-09.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELUIR GALLO ZAGONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 138-09.2006.811.0055 cód. 49835

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ELUIR GALLO ZAGONEL

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Eluir Gallo Zagonel, Cpf: 44862342191, 

Rg: 889739 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 34 Nº 1054-N, 

Bairro: Vila Horizonte, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124863 Nr: 3867-04.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA & CRUZ LTDA, LENIRA GOMES DOS 

SANTOS LIMA, NEIVA GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT
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JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3867-04.2010.811.0055 cód. 124863

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: LIMA & CRUZ LTDA, LENIRA GOMES DOS SANTOS 

LIMA, NEIVA GOMES DA CRUZ, atualmente em lugar incerto e não sabido.

INTIMANDO(A, S): LIMA & CRUZ LTDA, LENIRA GOMES DOS SANTOS 

LIMA, NEIVA GOMES DA CRUZ, 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 

(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141561 Nr: 907-07.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARREDAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 907-07.2012.811.0055 cód. 141561

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MICHEL LIMA DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): MICHEL LIMA DOS SANTOS, 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 

(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241636 Nr: 9832-16.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FLOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 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 9832-16.2017.811.0055 cód. 241636

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARIA FLOR DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria Flor da Silva, Cpf: 77351789134 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Endereço Não Informado, 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 

(centro 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 
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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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164262 Nr: 2007-26.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BENTO DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2007-26.2014.811.0055 cód. 164262

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: GILMAR BENTO DE SALES

INTIMANDO(A, S): GILMAR BENTO DE SALES, 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 

(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231382 Nr: 20068-61.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO HENRIQUE GRIGOLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 20068-61.2016.811.0055 cód. 231382

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARIO HENRIQUE GRIGOLIM

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Mario Henrique Grigolim, Cpf: 

15243066818, Rg: 22582544 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua 07-A Nº 470-N, Bairro: Jd. Eldorado, 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 

(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163147 Nr: 15121-66.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 15121-66.2013.811.0055 cód. 163147

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ALEX DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): ALEX 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 
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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 

(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165647 Nr: 4455-69.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELCIR BEIRAL CORREIA

 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 4455-69.2014.811.0055 cód. 165647

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARIA ELCIR BEIRAL CORREIA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria Elcir Beiral Correia, Cpf: 

62360604791 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua São Paulo 247-S, 

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 

(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49830 Nr: 134-69.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARCOS FRANCISCO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 134-69.2006.811.0055 cód. 49830

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ELIO MARCOS FRANCISCO DAS NEVES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Elio Marcos Francisco das Neves 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Avenida Beija Flor, Quadra 43, Lote 01, 

Bairro: Residencial 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 

(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56161 Nr: 5690-52.2006.811.0055

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

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS DELCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA, TERESA CARMELITA OLIVEIRA DELCARO, JOSÉ DELCARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - 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 5690-52.2006.811.0055 cód.56161

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: LOJAS DELCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

TERESA CARMELITA OLIVEIRA DELCARO, JOSE DELCARO.

INTIMANDO(A, S): LOJAS DELCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

TERESA CARMELITA OLIVEIRA DELCARO, JOSE DELCARO, 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$ 1.732,83 (mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três 

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$ 816,19 (oitocentos e 

dezesseis reais e dezenove centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 

916,64 (novecentos e dezesseis reais e sessenta 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241435 Nr: 9519-55.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DENYCIO AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 9519-55.2017.811.0055 cód. 241435

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JOSE DENYCIO AGOSTINHO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jose Denycio Agostinho, Cpf: 

25651773800 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Candido Lacerda, 

274, Ap 122 Ed.maraca Tatuape N°274, Bairro: Jd.são Paulo, Cidade: São 

Paulo-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 

(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236697 Nr: 3547-07.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR GIMENES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 3547-07.2017.811.0055 cód. 236697

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LINDOMAR GIMENES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Lindomar Gimenes da Silva, Cpf: 

80076572153, Rg: 896060 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Cinquenta e Quatro( 54)N° 82 -E, Bairro: Jardim Europa, 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 
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reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162659 Nr: 14209-69.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DA COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 14209-69.2013.811.0055 cód. 162659

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DA COSTA SOARES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ana Maria da Costa Soares, Cpf: 

82588856187, Rg: 116.423 SSP MT Filiação: Natal Dornelas e Dalva 

Rodrigues da Costa, brasileiro(a), solteiro(a), vendedora, Endereço: Rua 

20-A, Nº 80W, Bairro: Jd. Amélia, 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 

(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166427 Nr: 5889-93.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIGI CASTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5889-93.2014.811.0055 CÓD. 166427

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LUIGI CASTELLI

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luigi Castelli, Cpf: 24936928887, Rg: 

W-68297-H SEDF DF Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Jose Candido 

Melhorança Nº 1248-N, Bairro: Jardim Santiago, Cidade: Tangara 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 

(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181470 Nr: 23581-08.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORACI TRETTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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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 23581-08.2014.811.0055 cód. 181470

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JORACI TRETTEL

INTIMANDO(A, S): JORACI TRETTEL, 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 

(centro 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, 23 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 180845 Nr: 22788-69.2014.811.0055

 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: VILNETE DOS SANTOS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22788-69.2014.811.0055 (Cód. 180845)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Tribunal Regional Federal 1ª Região, recebo o 

presente feito e, na sequência, determino a intimação das partes para, 

querendo, convalidar os atos, bem assim, as provas até o momento 

produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 284590 Nr: 12750-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME SANCHES MANSILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:1.554/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12750-56.2018.811.0055 (Cód. 284590)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, vislumbro que a presente execução provisória visa à 

implantação do benefício previdenciário, assim, considerando que as 

sentenças que imponham obrigação de fazer e não fazer demandam 

execução imediata e ex officio, consoante interpretação do artigo 536 do 

NCPC, dispensando, desta forma, formação de feito executivo, mas tendo 

em vista que no caso em apreço a ação principal na qual foi proferida a 

sentença objeto de cumprimento está em Instância Superior para análise 

do recurso interposto, não entrevejo qualquer óbice à formação de 

instrumento em apartado para fins de execução, tal como se afigura o 

caso dos autos.

Ademais, a sentença em execução preenche os requisitos previstos no 

artigo 522 , parágrafo único e incisos, do Novo Código de Processo Civil, 

não encontrando óbice na Lei nº. 9.494/97, razão pela qual, proceda-se 

com a intimação do executado, para que implante o benefício deferido no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais) a título de astreintes, a ser descontado em folha de 

pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 195815 Nr: 11417-74.2015.811.0055

 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: FRANCIAINE ALACRINO MARTINES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151278 Nr: 11408-20.2012.811.0055

 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: EDEM, IMDS, DFMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 01/09/2018 às 07:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, sito à Av. Tancredo Neves, 635-W, 

centro (Clínica de Fraturas), nesta cidade.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134648 Nr: 4753-66.2011.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, MILKEN JACQUELINE CENERINI 

JACOMINI - OAB:31722

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte AUTORA para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 2246 Nr: 281-13.1997.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ITAIPÚ IND. COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRNE PEDRO ORSO, ARY ORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONADABE DOS REIS SANTIAGO - 

OAB:3.161-E-MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, Pricila Viviane Mariano - 

OAB:, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO PIRES NOGUEIRA 

JUNIOR - OAB:20155-GO, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de 

PARA-GOMINAS-PARÁ, ONDE foi negativa, sendo que o oficial certificou 

QUE DEIXOU DE INTIMAR CIRNE PEDRO ORSO FLS, 409/410, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256868 Nr: 22139-02.2017.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA CARLOTTO SIMMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DO AUTOR/APELADO, para apresentar contrarrazões à 

apelação de fls. 141/144, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 24840 Nr: 671-36.2004.811.0055

 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: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16555-A-MT, THAIS DANIELA 

TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte AUTORA para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262026 Nr: 26326-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO MOISES DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça, que após as formalidades legais, NÃO FOI POSSIVEL EFETUAR A 

APREENSÃO DO VEICULO DESCRITO NO MANDADO, em virtude que o 

requerido mudou para Barra do Bugres-MT.(65-99686-3460), R$ 110,22 

(Cento e dez reais, vinte e dois centavos) Devendo a guia ser gerada por 

m e i o  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, em nome 

do Oficial de Justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, bem como para 

apresentar o endereço atualizado do requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 57867 Nr: 7328-23.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONZANINI & BONZANINI LTDA, 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS TANGARÁ LTDA - EMITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento de R$ 200,70 

(duzentos reais e setenta centavos), pendente de pagamento conforme 

protocolo 133514, podendo ser pago perante a recepção do cartório ou 

via deposito bancário na conta corrente n. 162-6, agencia n. 2086 da 

Caixa Econômica Federal, em nome do cartório do 1º oficio de Tangara da 

Serra MT, devendo ser confirmado para procedermos à baixa e repasse 

ao FUNAJURIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192499 Nr: 8906-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAULO BORGES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DOS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELA PRIMEIRA VARA 

CIVEL DESTA COMARCA ACOSTADO AS FLS. 178-195, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64701 Nr: 6211-60.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA, CARLOS 

DIOGO MOTTA GARCIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2484-RO, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto a carta precatoria juntada nos 

autos as folhas 294/295:Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, 

em cumprimento ao Mandado expedido por determinação do (a) MMº (ª) 

Juiz (a) de Direito da Comarca de Campo Novo do Parecis, que me dirigi ao 

endereço mencionado e INTIMEI do inteiro teor do R. Mandado o requerido 

JOSÉ AUGUSTO MOTTA GARCIA, que após ouvir a leitura exarou sua 

nota de ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci. Quanto ao requerido 

CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA ele não foi encontrado, e segundo 

informação de seu advogado e de vários paraentes, ele se encontra 

hospitalizado em São Paulo, se submetendo a tratamento de quimioterapia. 

Nada mais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 59930 Nr: 1574-66.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, para apresentar contrarrazões à apelação 

de fls. 362/381, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174608 Nr: 16513-07.2014.811.0055

 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: ORANDI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO SISTEMAS DE PROTESE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que pode o autor facilmente extrair dos autos o valor de 

seu débito inicial não vislumbro qualquer obstáculo ao mesmo para 

apresentar a memória atualizada do seu débito/credito mediante a 

amortiazção dos pagamentos realizados e compensação com os créditos 

decorrentes do julgado.

Assim, aguarde-se a apresentação de memóeria atualziada do débito de 

quem tenha o interesse de promover a execução, permanecendo o 

exequente inerte, conclusos para a rejeição do pedido de cumprimento de 

sentença.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 269875 Nr: 928-70.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE UNIRIO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 intime-se o embargado para que especifique e justifique as provas que 

pretende produzir, bem como indique os pontos controvertidos da 

demanda.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 194555 Nr: 10541-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARTINS PRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNST & KUNST LTDA ME, GELOMAX 

INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME, REFRIMAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da 

certidão:Certifico que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias e o executado 

não comprovou o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito (fl. 134), bem como não apresentou 

impugnação nos autos, apesar de devidamente intimado por meio de seu 

advogado via DJE N. 10240 publicado em 20/04/2018, bem como requerer 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188293 Nr: 5223-58.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DURÃES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA AS FLS. 194-199, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185512 Nr: 3170-07.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENE MARIA SALGADO STOPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a certidão 

expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253134 Nr: 19321-77.2017.811.0055

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON RENAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto o complemento de diligência e 

quanto a certidão do oficial de justiça: após averiguar que o endereço 

informado no mandado está incompleto e não possibilita a localização do 

bem e/ou do requerido, realizei diligências e pesquisas em busca de 

informações do endereço da parte executada, de forma que encontrei 

registro de endereço à Rua Manoel Dionísio Sobrinho, nº 758-S, Jardim Rio 
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Preto, onde passei a diligenciar. Foram 05 (cinco) diligências até o referido 

endereço, onde não encontrei o bem objeto de busca. Em conversa com 

vizinhos, estes informaram que antes do atual morador, por cerca de 02 

(dois) meses residiu um homem que possuía uma Amarok prata, cuja placa 

não souberam informar, mas este não chegou a fazer amizade com 

nenhum dos vizinhos, além de que não ficava muito em casa. O morador 

atual possui uma camionete S-10 e não conhece o executado. Assim, em 

face de sua não localização, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER COM A 

BUSCA, APREENSÃO DO BEM MÓVEL E CITAÇÃO DE JACKSON RENAN 

DA SILVA, motivo pelo qual devolvo o presente mandado, com todas as 

suas vias, acompanhadas de uma cópia da inicial, conforme recebi. Por 

derradeiro, considerando que o valor de R$ 73,48 (setenta e três reais e 

quarenta e oito centavos) foi insuficiente para custear as diligências 

realizadas, solicito que a parte autora seja INTIMADA a efetuar o 

pagamento do complemento das diligências desta Oficiala de Justiça, 

totalizando o valor de R$ 183,70 (cento e oitenta e três reais e setenta 

centavos), referentes às diligências extras realizadas em datas e horários 

alternados em prol da localização do bem, inclusive busca de informações 

acerca de seu paradeiro, que deverá ser depositado por meio de guia 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, indicando 

a Oficiala ALLANA KAREN KAWANO para recebimento dos valores, tudo 

conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ. Dou fé. Tangará da 

Serra/MT, 29 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126449 Nr: 5385-29.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, BANCO JOHN DEERE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO LUIZ MORBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 INTIMAAÇÃODOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM NO 

PRAZO DE CINCO DIAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276773 Nr: 6392-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFCO FERTILIZANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE SOUZA VICENZI, DELMAR DE 

SOUZA VICENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628 A, PAULA ABI-CHAHINE YUNES PERIM - OAB:273.374/SP, 

RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 107 e 109.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228639 Nr: 17287-66.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE PAZ SANTOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 INTIMAÇÃO DA REQUERIDA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA 

PROCEDER r o recolhimento dos honorários NO VALOR DE R$ 500,00 

REAIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se reputar prejudicada 

a perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121282 Nr: 442-66.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARNALDO PFITSCHER, MARTA PFITSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:277.014/SP, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 198.040A

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NA PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR NOS AUTOS ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA 

ACOSTADA AS FLS. 836 /851, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1514 Nr: 266-15.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LIMA ANDRADE, IRENE MACHADO DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA RESPOSTA DO OFICIO JUNTADOS AOS AUTOS AS FLS. 

201-205, BEM COMO ACERCA DA CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS. 197, 

NO PRAZO LEGAL

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 203907 Nr: 17853-49.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILAINE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos.Trata-se de processo executivo instaurado para que Lucilaine da 

Silva cumpra a reprimenda privativa de liberdade de 11 anos e 04 meses, 

em regime inicialmente fechado. Às fls. 279/292, a reeducanda pediu a 

concessão de prisão domiciliar em razão de possuir dois filhos menores, 

um de 13 e outro de 09 anos de idade, com base no inciso V do art. 318 

do CPP e inciso III do art. 117 da LEP.Instado a se manifestar o MPE pugnou 

pelo indeferimento do pleito em razão da requerente se encontrar 

cumprindo pena definitiva (fl. 297).É o relatório. Decido.Oportuno anotar 

que a situação em tela não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 

117 da LEP, que permite a prisão domiciliar à reeducandos que cumprem 

pena no regime aberto e em determinadas situações:“Art. 117 - Somente 

de admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência 

particular quando se tratar de: I- condenado maior de setenta anos; 

II-condenado acometido de doença grave; III- condenada com filho menor 

ou deficiente físico mental; IV- condenada gestante”. Conveniente 

registrar, ainda, que se tem admitido, excepcionalmente, a prisão domiciliar 

aos recuperandos que cumprem pena em regime fechado em casos 

extremos: doença grave e impossibilidade do Estado de prestar a devida 

assistência médica, por exemplo. )Posto isso, em consonância com o 

promotor de justiça e respeitando entendimentos diversos e as 

argumentações uti l izadas, indefiro o pedido de pr isão 

domiciliar.Aguarde-se o cumprimento de pena. Assinalo que, com a 

juntada da comprovação de dias remidos, a defesa e, depois, o MPE 

deverão ser intimados antes da conclusão dos autos, consoante ordem de 

serviço 001/2018.Às providências.

 Edital de Citação
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 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 278711 Nr: 8010-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Leidiane Simão Filiação: Antonio Simão e Sueli Aparecida 

Panizan, data de nascimento: 22/04/1992, brasileiro(a), natural de Alto 

paraguai-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 35, Esquina Com A Rua 09, 

1983-S, Bairro: Jardim Shangri-la, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Proximo a feira do produtor, a PM em revista pessoal aos 

denunciados, encontrou 04 porções de substancia analoga a cocaina que 

eles traziam consigo para seu consumo pessoal.

Decisão/Despacho:Autos de nº. 8010-55.2018.811.0055 – Cód. 278711 

Vistos em Correição. 1. Presentes os requisitos materiais e formais do art. 

41 do Código de Processo Penal, recebo a presente denúncia oferecida 

pelo Parquet, dando a denunciada Leidiane Simão, como incurso no artigo 

da lex repressiva nela mencionado. 2. Proceda-se a devida citação da 

acusada, por meio de edital, a fim de que a mesma, nos termos do art. 396 

do Código de Processo Penal, apresente defesa preliminar no prazo de 10 

(dez) dias. 3. Não sendo apresentada a defesa preliminar, encaminhem-se 

os autos à Defensoria Pública desta Comarca, afim de que procedam com 

a defesa da acusada. Cite-se. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 10 de Maio de 2018. FRANCISCO NEY GAÍVA Juiz de 

Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 284838 Nr: 12933-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:TERMO DE SORTEIO DE JURADOS

Aos 19 dias do mês de julho do ano de 2018, às 09h35 mim, no salão do 

Tribunal do Júri desta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, foi 

realizado o sorteio dos Senhores Jurados, onde se encontravam 

presentes, a MM. Juíza de Direito e Presidente do Tribunal do Júri, Dra. 

Cristine Padim da Silva, Dr.Thiago Scarpellini Vieira, Promotor de Justiça e 

Dr. Iderlipes Pinheiro de Freitas Júnior, Defensor Público, comigo Ana 

Caroline Barros Nascimento, Assistente de Gabinete; sendo assim 

procedeu o sorteio dos 05 (cinco) Jurados e 15 (quinze) Suplentes, que 

servirão na Sessão Extraordinária do Tribunal do Júri desta Comarca, 

durante o Segundo Semestre do ano de 2018 ou até serem dispensados 

na forma da Lei, sendo os seguintes Cidadãos.

TITULARES:

1 – ADELICE MINETTO

2 – EUNICE ALVES PEREIRA TEIXEIRA

3 – KISSILA RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA

4 – ABIMAR RIBEIRO

5 – ACLEISON DOS SANTOS PEREIRA

SUPLENTES:

1 – ABEL ALMEIDA DA VISITAÇÃO

2 – ZULMA ADRIANE VERONESE

3 – ALYNE BRAGA SOARES FARIAS DE MELO

4 – AMANDA KAROLINE SILVA PEGO

5 – JEFERSON ZUCCHI

6 – KATIA CRISTIAN DE SALES PINATO

7 – LEONARDO DIOGO EHLE DIAS

8 – LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA

9 – MARCILENE CRISTINA FERREIRA DE MAGALHAES

10 – NATAN WILKER SANTOS DE OLIVEIRA

11 – OTAVIO AUGUSTO BEZERRA

12 – PATRICIA DE BRITO ALMEIDA

13 – RAFAEL HENRIQUE PEZZO

14 – SAMARA PEREIRA DA SILVA

15 – THAFFAREL SILVERIO DE SOUZA

Terminado o sorteio pela MM. Juíza Presidente, foram lacradas em uma 

urna as cédulas sorteadas que ficarão em poder do mesmo até o dia dos 

julgamentos. A seguir, foi determinado pela MM. Juíza Presidente que 

assim designadas às datas para realização dos Júris, deverá o Gestor 

Judicial da Vara correspondente providenciar “incontinenti” a expedição 

do mandado e do Edital de intimação dos jurados sorteados para 

comparecerem na sessão ordinária do Tribunal de Júri Popular do Fórum 

local, devendo prosseguir no julgamento de todos os réus cujos 

processos estejam preparados e incluídos na pauta. O não 

comparecimento dos jurados intimados implicará nas sanções legais. Pela 

mesma forma foi determinado que se fixasse cópia do Edital no Átrio do 

Fórum, ficando o Sr. Gestor Judicial intimado a juntar aos autos 24 (vinte e 

quatro) horas anterior ao primeiro julgamento, a pauta dos réus que 

deverão ser submetidos a julgamento popular nessa temporada.

Remeta-se cópia desta a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado via E-mail eletrônico, para os fins legais. Nada mais havendo, 

determinou a MM. Juíza Presidente que se encerrasse a presente, que vai 

assinada. Eu Ana Caroline Barros Nascimento, (Assessora de Gabinete I), 

a subscrevi.

 Cristiane Padim da Silva

Juíza Presidente do Tribunal Popular do Júri

 Thiago Scarpellini Vieira

Promotor de Justiça Iderlipes Pinheiro de Freitas Junior

Defensor Público

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 160341 Nr: 10106-19.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE, LOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO SACCHETTO - 

OAB:86,581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO SACCHETTO - 

OAB:86581, SAMUEL CATTINI DE MELLO - OAB:22805/O

 Vistos,

 Inicialmente, importante ressaltar o que dispõe o art. 1.366 da CNGC do 

TJ/MT:

Art. 1.366. Devolvida a Carta Precatória depois das alegações finais e 

antes da sentença, se cumprido o ato deprecado, será dada vista às 

partes. Em qualquer hipótese, porém, a deprecata será juntada aos autos.

Diante do acima registrado e considerando a juntada da mídia referente à 

missiva de fl. 328, entendo como imprescindível a intimação das partes 

para manifestação em 02 (dois) dias sucessivos.

 Certificado o decurso do prazo acima assinalado, venham conclusos.

 Às providências, COM URGÊNCIA (RÉU PRESO E META 02).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 228615 Nr: 17280-74.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APDTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCP, DCP, RSDS, TFDSES, PGDS, MIDS, LA, 
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DA, AVD, LMDS, AFDSF, JLOB, AST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, GUNDHER GOMES DUARTE - OAB:24171, PAULO 

VITOR LIMA RIBEIRO - OAB:23.3871-O, ROBIN HOOD RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:24532/O, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 Certifico que a acusada ALINE VIEIRA DUARTE não foi denunciada pelo 

Ministério Público Estadual nos autos de código 273298, e em seguida fiz o 

apensamento dos autos investigatório cód 228615 na presente ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 50869 Nr: 1145-36.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Felicio Garcia - 

OAB:7297

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade de Rodrigo dos Santos, 

em razão de sua morte, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e 

artigo 66, II, da LEP. Recolham-se eventuais mandados de prisão em 

aberto.Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os 

presentes autos.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Ciência 

ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Int ime-se.Às 

providências.Tangará da Serra - MT, 18 de junho de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 144524 Nr: 4137-57.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Felicio Garcia - 

OAB:7297

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade de Rodrigo dos Santos, 

em razão de sua morte, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e 

artigo 66, II, da LEP. Recolham-se eventuais mandados de prisão em 

aberto.Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os 

presentes autos.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Ciência 

ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Int ime-se.Às 

providências.Tangará da Serra - MT, 30 de Maio de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283218 Nr: 11671-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA MAZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVID NEVES DELBOM - 

OAB:17.788/MS, MILTON QUEIROZ LOPES - OAB:9821/A

 Autos nº: 11671-42.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 283218

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 27 de setembro de 2018, às 16h40min, para oitiva da 

testemunha Itamar Cleiton Souza Xavier, que deverá ser INTIMADO a 

comparecer, para o fim de ser ouvido, sob as penas da lei.

 1.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 12 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 279246 Nr: 8444-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21.910/0, TUANNA LUDMILA A. AMORIM - 

OAB:20043/0

 DESPACHO PROFERIDO EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) Considerando a 

ausência injustificada da advogada constituída dos réus, conforme supra 

especificado; considerando que a Defensoria Pública não realiza 

audiências em cartas precatórias cujos réus possuem advogados 

constituídos no Juízo de Origem por força do disposto na Resolução nº 

79/2015/CSDP, NOMEIO advogado ad hoc na pessoa do Dr. Rafael Soares 

dos Reis Grilo (OAB/MT nº 23399/0). 2) Por outro lado, considerando que 

a testemunha Weverton Crespim de Oliveira se encontra em gozo de 

férias, DESIGNO sua oitiva para o dia 23 de agosto de 2018, às 14h20min, 

SAINDO OS PRESENTES INTIMADOS. 3) INTIME-SE a mencionada 

testemunha para comparecimento, a fim de ser ouvida, sob as penas da 

lei. 4) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da solenidade, encaminhando cópia da presente ata. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 274947 Nr: 4919-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson de Oliveira Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 DESPACHO PROFERIDO EM AUDIÊNCIA: “Vistos. 1) Considerando a 

certidão de fls. 28, noticiando que a testemunha Rômulo Amarambi de 

Oliveira se encontra em gozo de férias, REDESIGNO sua oitiva para o dia 

05 de setembro de 2018, às 15h20min, SAINDO OS PRESENTES 

INTIMADOS. 2) INTIME-SE a mencionada testemunha para comparecer, a 

fim de ser ouvida, sob as penas da lei. 3) Tratando-se a testemunha de 

servidor público, COMUNIQUE-SE ao chefe da repartição a que servir, na 

forma do art. 221, § 1º, do CPP. 4) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, 

comunicando acerca da redesignação da solenidade e seu motivo. 

CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 282856 Nr: 11403-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVITI ALBANO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN GUILHERME SANCHES 

DA COSTA - OAB:20.491/O-MT

 Autos nº: 11403-85.2018.811.0055

Código Apolo nº: 282856.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 27 de setembro de 2018, às 14h10min, para oitiva da 

testemunha André Pereira de Almeida, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvidos, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 
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defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 09 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001767-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIALDO MARINHO NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL ELIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no Id 14255208, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA 00496663127 (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 17h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERO COMERCIO DE MOTOS LTDA-ME - ME (EXECUTADO)

MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA (EXECUTADO)

HELIO MAROSTICA (EXECUTADO)

HELIO ADRIANO MAROSTICA (EXECUTADO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/09/2018, às 08h30min, 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: 1001016-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AUGUSTA MOREIRA NASCENTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 11/09/2018, às 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000438-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALZELINA BESERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (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 11/09/2018, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (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 05/09/2018, às 08h15min, 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: 8011428-30.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINALDO ESTEVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 18/09/2018, às 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAN GOMES RIGOL (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 05/09/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 
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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: 1001743-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL 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 10/09/2018, 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.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001796-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERNILTON DA SILVA NUNES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 23 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011705-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRAGA COSTA OAB - RS0066393A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

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 arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000639-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA BORGES MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. 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, 19 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010826-39.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. 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, 19 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho 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)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. 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, 19 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011398-29.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UTIPEL - AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Providencie-se a alteração da classe processual, para que passe 

a constar EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Considerando que se 

esgotaram todos os meios para garantir a execução, defiro a penhora 

através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line através do 

sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo exequente, 

consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 2015. No 

mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC de 2015, prioriza que a 

penhora recaia sobre dinheiro ou ativos financeiros. 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, 19 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001801-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CASAGRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 do CPC de 2015. Assim, 

defiro o pedido de processamento da execução provisória, que correrá 

por conta e responsabilidade do exequente (CPC de 2015, art. 520, I). 

Intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, satisfazer a 

obrigação constante do título (CPC de 2015, art. 815 e ss.), sob pena de 

bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela 

específica objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95). 

Providencie-se o apensamento destes autos ao Processo nº 

1000787-34.2018.8.11.0055 . Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001770-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PEREIRA DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, 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. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, 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. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001795-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDELBRANDO MAX BLEICHEVEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER FRANCIS DE FREITAS OAB - MT25347/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (EXECUTADO)

ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 305 de 738



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, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo, pelo prazo requerido, 

devendo a parte autora se manifestar após o decurso desse prazo, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. Caso não haja 

manifestação da parte, em 10 (dez) dias após o decurso do prazo, 

certifique-se e venham os autos conclusos para extinção. Caso haja 

manifestação, conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 23 de Julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010390-56.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UESKLEY FERREIRA ALVES ROBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA DOS SANTOS BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. 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). 

Considerando que a diligência de penhora de valores foi infrutífera, defiro 

o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de 

restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Caso a 

diligência tenha sido inexitosa, defiro o pedido para inserção do nome da 

executada no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), com fundamento 

no art. 782, § 3º, do CPC. 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, 23 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA SEVERINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, com fundamento no art. 98 e ss. do CPC, isentando a parte do 

pagamento das custas, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou decorrido o prazo 

respectivo, promovidas as anotações devidas, remetam-se os autos à E. 

Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000108-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (id 

9454603), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de id 14095113. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta do fornecedor do 

produto/medicamento a ser indicada pelo patrono da reclamante ou 

Defensoria Pública, que deverá comunicar este Juízo a aquisição do 

fármaco imediatamente. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) 

dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando 

aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços, 

produtos ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os 

materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em 

seguida, intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 

dias), se manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) 

reclamante. Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação 

de resposta ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos 

para sentença ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação 

dos reclamados para manifestação sobre o pedido de levantamento, 

conforme preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional 

de Justiça, tendo em vista a necessidade premente de liberação dos 

valores, diante da natureza da medida a ser efetivada, que reclama 

extrema urgência. Não obstante, determino a intimação das partes a 

respeito da presente decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 

dias. Sem prejuízo, determino que os autos tornem imediatamente 

conclusos para análise do novo requerimento de bloqueio de valores. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 23 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA JESIANE AGUILERA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS 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 
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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, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011480-26.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO BARREIROS DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 14296965. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Com a devida vênia, não há qualquer amparo jurídico para o 

deferimento da citação do reclamado via whatsapp; além disso não é 

cabível a citação por telefone (art. 18 da Lei 9.099/95), razão pela qual, 

INDEFIRO os pedidos. Outrossim, DEFIRO o item “b” do pedido do ID 

14286757. Oficie-se na forma requerida. Com as informações, 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. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010946-53.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RECHMANN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a 

requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor 

demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o cumprimento 

dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Tendo em vista que a diligência informa a 

inexistência de declarações na base de dados da SRF, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010011-42.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GENACILDA DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a 

requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor 

demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o cumprimento 

dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Considerando que não há declarações na 

base de dados da SRF, , intime-se a exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIKELLE GOMES MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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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, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA LAUER SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAYZA COSTA VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR ALTENFELDER OAB - SP339312 (ADVOGADO)

CHRISTIAN REGIS DA CRUZ OAB - SP271195 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A via eleita pelo reclamante (embargos de declaração) é 

desnecessária para que haja deliberação acerca do pedido de concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. O pedido pode ser deferido a qualquer 

tempo, mediante simples requerimento da parte. Assim, não conheço dos 

embargos, por ausência de interesse processual. DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita à reclamada. No mais, ratifico os termos do despacho do ID 

12583517. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GALDINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XAVIER COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A via eleita pelo reclamante (embargos de declaração) é 

desnecessária e inadequada (art. 1.001 do CPC) para que haja 

deliberação acerca do equívoco do despacho do ID 13459666, onde 

determinou a intimação do "exequente", quando na verdade deveria ter 

determinado a intimação do "executado".O pedido poderia ser feito através 

de simples petição para correção do ato. Assim, não conheço dos 

embargos, por ausência de interesse processual e por inadequação da 

via (art. 1.001 do CPC). No entanto, DEFIRO o pedido para determinar a 

intimação do "executado" para, no prazo de 10 dias, comprovar o 

cumprimento da obrigação, sob pena de aplicação de multa. No mais, 

CUMPRA-SE as demais determinações do despacho do ID 13459666. 

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001802-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA OSTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 23 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-26.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALTENIR MARTINS DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE CAROLINA VIEIRA OAB - MT24838/O (ADVOGADO)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO RORAIMA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SAMPAIO DE SOUZA OAB - MT15102-A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001192-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON RODRIGUES SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (ID 

13564658), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição do ID 14316744. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta do fornecedor do 

produto/medicamento a ser indicada pelo patrono da reclamante ou 

Defensoria Pública, que deverá comunicar este Juízo a aquisição do 

fármaco imediatamente. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) 

dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando 

aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, 

tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Deixo de 

determinar a intimação dos reclamados para manifestação sobre o pedido 

de levantamento, conforme preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em vista a necessidade premente 

de liberação dos valores, diante da natureza da medida a ser efetivada, 

que reclama extrema urgência. Não obstante, determino a intimação das 

partes a respeito da presente decisão, para eventual manifestação pelo 

prazo de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da 

Serra, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-71.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE TURCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE CAROLINA VIEIRA OAB - MT24838/O (ADVOGADO)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO RORAIMA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SAMPAIO DE SOUZA OAB - MT15102-A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011674-26.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intime-se o executado a fim de que se manifeste, em 5 dias, 

acerca do documento juntado pelo exequente no ID 8818918. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010834-84.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE RAVAGNANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DALEFFE (EXECUTADO)

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GLADSTON ROOGER MARINHO PILONETO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou os 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011569-83.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA TORMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DALEFFE (REQUERIDO)

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011051-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Encaminhem-se os autos ao Contador Judicial para manifestar 

sobre o pedido do ID 14274652. Após, INTIME-SE as partes para 

manifestação, no prazo de 5 dias. Em seguida, conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE MELO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/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):

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, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001583-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista que o executado não foi encontrado no endereço 

fornecido nos autos, promovo neste ato diligências junto ao BACEN e SIEL, 

para localização de seu endereço atualizado. Considerando que a 

pesquisa foi positiva (documento anexo), CUMPRA-SE o despacho do ID 

13758499. Em sendo infrutífera a citação naqueles endereços, INTIME-SE 

a 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. Tangara da Serra/MT, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-22.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O pedido do ID 6166488 já foi devidamente analisado por este 

Juízo, conforme decisão do ID 10848545. Outrossim, considerando que o 

executado, até a presente data, não cumpriu a sentença proferida no ID 

6166436, INTIME-SE, novamente para, no prazo improrrogável de 5 dias, 

demonstrar nos autos o cumprimento integral da obrigação, sob pena de 

majoração da multa já aplicada. No tocante a execução da multa aplicada 

no ID 11155329, CITE-SE a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação 

constante do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 

910 do Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento 

de embargos, expeça-se ofício requisitório de precatório ao 

Excelentíssimo Presidente do E. Tribunal de Justiça (CF, art. 100; CPC, art. 

910, parágrafo único, do CPC de 2015). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Tangará da Serra, 23 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011664-79.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AD MIGUEL REPARACAO EM TAPECARIA VEICULAR LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão da Sra 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001049-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON CHIQUESI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010277-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARTINS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO DO CELULAR (REQUERIDO)

QUIOSQUE DO ATACADÃO DO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 224188 Nr: 13479-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAJANA RAQUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 Intimo os advogados Carlos Alberto de Alencar Campos e Alexandre 

Marim de Oliveira, acerca da audiência de Instrução e Julgamento, 

designada para o dia 20 de Agosto de 2018 às 14h00min, conforme 

despacho de fls.144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 245909 Nr: 13450-66.2017.811.0055

 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: CLAUDINA BISPO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B, MARIANA 

ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE a parte requerente, através de seu Advogado, para que 

proceda a digitalização do feito, com sua regular distribuição junto ao 

sistema PJE.

Após, arquivem-se estes autos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001704-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELLICA RENATA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. ELLICA RENATA DE SOUZA ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a custear exame de PENTACAM, 

necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o reclamante que 

apresenta Ceratocone e por essa razão necessita, em caráter de 

urgência, de se submeter aos exames citados, não fornecido pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Por essas razões, fundamentado em dispositivos 

da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o 

Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e requer, 

em razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar inaudita 

altera parte, compelindo os requeridos a submeterem à favorecida o 

custeio do citado procedimento. Instado a se manifestar o NAT elaborou 

parecer técnico informando que o procedimento é eletivo, no entanto, deve 

ser realizado com brevidade. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta 

do exórdio e dos documentos a ela acostados, a reclamante apresenta 

Ceratocone e precisa de tratamento adequado o que só é possível 

mediante a realização dos exames solicitados ao Poder Público. Contudo, 

a reclamante afirma ser desprovida de recursos financeiros suficientes 

para custear os procedimentos necessários para seu tratamento. Para a 

concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença dos 

requisitos próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos 

do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do 

direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou 

seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com 

o teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise 

das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da 

demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para 

a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que a 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 
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tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem, no prazo de 

05 (cinco) dias, ao reclamante EXAME DE PENTACAM, em hospital da 

Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede 

pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com 

dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas 

administrativas de regência. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DASNEUNER ENGENHARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

FERNANDO KENJI KAMETANI OAB - PR79618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILOR ANTONIO FOLLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO BARROS DUARTE OAB - MT5373/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Considerando que a penhora de valores foi infrutífera, defiro o 

requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de 

restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Tendo em 

vista que a diligência pelo sistema RENAJUD também foi inexitosa, 

intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 23 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010616-61.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DOMINGUES DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO DOMINGUES DA SILVA (EXECUTADO)

SERRA AZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT0014312A (ADVOGADO)

TIAGO STURM DA ROCHA OAB - MT22381/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Considerando que a diligência de penhora de valores foi apenas 

parcialmente frutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 
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seguintes da CNGC/MT. Considerando que a pesquisa de veículos pelo 

sistema RENAJUD foi inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já 

fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010995-60.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. MASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URUGUAIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. 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. Considerando que a diligência 

foi infrutífera, DEFIRO o pedido de suspensão, pelo prazo requerido, findo 

o qual deverá a parte exequente se manifestar no prazo de 10 dias, 

promovendo o necessário ao regular prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito. Caso não haja manifestação, 

certifique-se e venham os autos conclusos para extinção. Havendo 

manifestação, conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010668-86.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RICCI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO OAB - MT0006797A 

(ADVOGADO)

TONY HIROTA TANAKA OAB - MT0010060A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 

1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Considerando que a diligência pelo 

RENAJUD também foi infrutífera, passo à análise do requerimento para 

pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. Conforme dispõe o item 2.16.1 da 

CNGC, somente se justifica a requisição de informações à Receita Federal 

do Brasil quando o credor demonstrar e justificar ter esgotado todos os 

meios possíveis para obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. No caso dos 

autos, verifico que o credor justificou adequadamente a impossibilidade de 

obter tais informações por outros meios, tanto que foram efetivadas 

diversas diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais 

restaram infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a 

exigência descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o 

pedido. A requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme 

o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o 

cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. A declaração está disponível 

aos interessados em pasta própria na Secretaria do Juizado Especial. 

Intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 23 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020075-48.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA MOTTINHA SILVA OAB - MT0013138A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE BARBOSA DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a 

inclusão de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via 

RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. 

Considerando que a diligência pelo RENAJUD foi infrutífera, passo à 

análise do requerimento para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. 

Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição 

de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e 

justificar ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar 

a requisição. No caso dos autos, verifico que o credor justificou 

adequadamente a impossibilidade de obter tais informações por outros 

meios, tanto que foram efetivadas diversas diligências no sentido de 

localizar bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, 

tendo o requerente cumprido a exigência descrita no comando 

regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por 

meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo 

a Secretaria se atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da 

CNGC. Considerando que essa diligência também foi inexitosa (não há 

declarações na base de dados da SRF), intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 
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medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

STHAELL BARBARAH ALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de 

medida de urgência consistente em determinar que a reclamada proceda o 

necessário para que a reclamante cole grau no dia 26.7.2018. Do disposto 

no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em 

juízo de cognição sumária verifico que não estão presentes os requisitos 

para o deferimento da tutela de urgência. Isso porque, apesar da 

reclamante informar que fez todo o procedimento indicado pela reclamada 

para suprir a reprovação nas matérias de “ED”, não há comprovação de 

que a reclamada se obrigou a aprovar a reclamante caso ele fizesse a 

matéria denominada “curso livre”. Com efeito, a reclamante junta aos autos 

apenas conversas e áudios oriundos do aplicativo “WhatsApp”, que, ao 

que parece, se tratam de uma conversa travada com uma professora do 

curso, que aparentemente não detém (ou pelo menos não há nenhuma 

demonstração que detenha) competência ou atribuição para regularizar as 

pendências da reclamante para que esta venha colar grau. A 

jurisprudência têm entendido nestes casos pela impossibilidade da 

concessão da medida de urgência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO SUPERIOR. PARTICIPAÇÃO EM 

CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU. REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA NÃO EVIDENCIADOS. A concessão de tutela antecipada exige a 

presença da verossimilhança da alegação, atestada por prova inequívoca, 

e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art.273, I, do CPC). 

No caso, ausente a verossimilhança do alegado, impõe-se a manutenção 

da decisão agravada. O juízo de verossimilhança não compreende apenas 

a aparência de veracidade dos fatos. Necessário é que haja prova cujo 

grau de convencimento permita um juízo seguro acerca do direito 

invocado. Trata-se de formatura de ato oficial em que se confere outorga 

de grau aos alunos, não sendo plausível que um estudante que não foi 

aprovado de forma devida, se apresente de forma "simbólica" como se 
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bacharel fosse. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de 

instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70068011006, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado 

em 22/01/2016) Portanto, não havendo comprovação de que a reclamada 

se obrigou a fornecer outros meios para a reclamante suprir a reprovação 

na matéria “ED” (reprovação que foi inclusive reconhecida expressamente 

pela própria reclamante) e não havendo demonstração de que tenha 

percorrido todos os trâmites acadêmicos, cumprindo todos os requisitos 

para participar da solenidade em questão, não há possibilidade de 

concessão da medida. 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. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

STEVAN AUGUSTO GALLEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS com 

pedido de medida de urgência consistente em determinar que a reclamada 

proceda a imediata exclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, ao argumento que o débito que ensejou a inscrição está quitado. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo 

Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da 

medida almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve 

estar demonstrada a necessidade da concessão da tutela de urgência, 

bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. A parte reclamante informa nos autos que 

está sendo cobrada por débito pago na data de seu vencimento, juntando 

aos autos o respectivo comprovante de pagamento (ID 14326306). Assim, 

resta satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, que 

efetivamente está quitada a dívida que ensejou a negativação do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito; a inscrição, portanto, é 

aparentemente ilegítima. Por outro lado, já se decidiu que, em casos de 

discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o nome dos 

devedores no banco de dados de serviços de restrição de crédito. Com 

muito maior razão na situação em comento, em que já houve a extinção da 

obrigação contratual em questão. O periculum in mora evidencia-se pelo 

fato de a permanência do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar 

abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, prejuízos 

irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida 

postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o débito for 

desconstituído na sentença, a parte reclamante terá suportado um prejuízo 

de grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa reclamada. Por 

isso, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida ora 

deferida. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, 

antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a medida de 

urgência a fim de determinar seja excluído o nome da reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL 

entre outros), com relação ao débito objeto da presente demanda, 

lançados pela empresa BRDU SPE Tangará da Serra Ltda. Oficie-se para 

exclusão. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 23 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.: 42276 Nr: 2584-39.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PEDRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2584-39.2011.811.0045

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: AIRTON PEDRO DE ALMEIDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Airton Pedro de Almeida, Cpf: 

58085076187, Rg: 09022724 SSP MT Filiação: Domingos José de Almeida 

e Emília Arruda de Almeida, data de nascimento: 21/08/1967, brasileiro(a), 

natural de Rosário oeste-MT, solteiro(a), segurança, Endereço: Atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

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$ 513,03 

(Quinhentos e treze reais e três 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 
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centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 136,18 

(Cento e trinta e seis reais e dezoito 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, 20 de julho de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43051 Nr: 3357-84.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VIANA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.233,44 (Um mil, 

duzentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 616,72 (seiscentos e dezesseis reais e 

setenta e dois centavo) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 

616,72 (seiscentos e dezesseis reais e setenta e dois centavo) 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119735 Nr: 408-14.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIDISON FORTE VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais, do equivalente a 50% (cinquenta 

por cento) do total das custas do processo a que foi condenada, no 

importe de R$ 252,72 (duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois 

centavos),nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 188,42 (Cento e oitenta e oito reais e quarenta 

e dois centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 64,30 

(Sessenta e quatro reais e trinta 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 

nome 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.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000562-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000562-78.2017.8.11.0045. AUTOR: 

GERSON SILVA DE SOUZA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. I. De acordo com o §8º da Lei 13.457/2017, fixo o 

prazo estimado de duração do benefício de 365 (trezentos e sessenta e 

cinco) dias, a contar da concessão da antecipação da tutela/cumprimento 

da liminar, a fim de que encerre-se a demanda sem prejuízo ao requerente. 

Tenho que este tempo será hábil para a realização dos atos processuais 

até a sentença. II. No mais, aguarde-se em secretaria o agendamento 

médico para perícia, procedendo com a intimação das partes. III. Após, 

com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo sucessivo de 10 (dez) dias. IV. Intime-se as partes da presente 

decisão. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001938-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE ALVES NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001938-02.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE ALVES NERES REQUERIDO: EDITORA 

MUNDIAL LTDA - ME Vistos etc. I. Na esteira do disposto no art. 321, em 

c/c o art. 292, art. 319, inc. II e V, e art. 320, todos do CPC, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de indicar: a) o endereço eletrônico das partes; b) a correção do 

valor atribuído à causa, inclusive com a demonstração do cálculo; II. Após, 

venham conclusos. III. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de maio de 

2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001929-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001929-40.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: 
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TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. I. Na esteira do disposto no art. 321, 

em c/c o art. 292, art. 319, inc. II e V, e art. 320, todos do CPC, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de indicar: a) o endereço eletrônico das partes; b) a correção do 

valor atribuído à causa, inclusive com a demonstração do cálculo; II. Após, 

venham conclusos. III. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de maio de 

2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001941-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001941-54.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ROBSON PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos etc. I. Na esteira do disposto no art. 321, 

em c/c o art. 292, art. 319, inc. II e V, e art. 320, todos do CPC, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de indicar: a) o endereço eletrônico das partes; b) a correção do 

valor atribuído à causa, inclusive com a demonstração do cálculo; II. Após, 

venham conclusos. III. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de maio de 

2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001812-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO PINHEIRO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001812-15.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA CONCEICAO PINHEIRO FEITOSA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação 

que visa a obtenção de aposentadoria por idade na condição de segurada 

especial (rural), com pedido de concessão de tutela de urgência. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da 

denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração 

de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, 

com o advento das novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 

9.063, de 1995 e 9.876, de 1999, para a obtenção da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) 

anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício 

da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por certo período, 

variando-se o número de contribuições dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com a tabela progressiva prevista no 

artigo 142 da Lei 8.213/91. In casu, embora haja nos autos início de prova 

material do exercício do trabalho rural, há que se provar em juízo o efetivo 

trabalho pelo período compreendido na tabela progressiva prevista no art. 

142 da Lei n. 8.213/91. Assim, partindo da premissa de que para almejar o 

benefício há que se comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, qual 

seja, exercício de trabalho rural, não se pode concluir que se faz presente 

a probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

(ART. 273, I E II DO CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR 

RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA MATERIAL. 1. A antecipação dos efeitos da tutela (atual tutela 

provisória de urgência) somente poderá ser concedida quando, mediante 

a existência de prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança 

da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (art. 273, I e II do CPC/73). (...) 2. Para os 

segurados especiais do RGPS (trabalhadores rurais), referidos no art. 11, 

inciso VII da Lei nº 8.231/91 e no art. 12, inciso VII da Lei 8.212/91, é 

garantida a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, no valor de 1 

(um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido. (ar. 39, I da Lei 8.213/91, na redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013). 3. À míngua de prova plena, a 

comprovação do tempo de serviço rural está adstrita à existência de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal (cf. 

legislação de regência e do disposto na Súmula 149 do STJ e na Súmula 

27 do TRF da 1ª Região). 4. Impossibilidade, in casu, de concessão da 

antecipação de tutela /tutela provisória de urgência, antes da regular 

instrução processual, notadamente antes da oitiva de testemunhas. 5. 

Agravo de Instrumento provido. (AG 0024968-70.2016.4.01.0000 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 04/10/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Não comprovada a verossimilhança do direito alegado, 

mostra-se incabível a concessão da tutela antecipada. 2. A prova 

testemunhal se revela necessária para corroborar os documentos 

apresentados e esclarecer as condições em que exercido o labor rural 

durante o período de carência. (TRF4, AG 0006579-92.2012.404.0000, 

SEXTA TURMA, Relator NÉFI CORDEIRO, D.E. 09/10/2012)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. Demandando a hipótese dilação probatória, não há como 

se conceder a medida antecipatória em sede de cognição sumária. (TRF4, 

AG 5034137-12.2016.404.0000, QUINTA TURMA, Relator PAULO AFONSO 

BRUM VAZ, juntado aos autos em 19/10/2016)” Logo, ausente à evidência 

da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. Entretanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

09/08/2018, às 14h00min. Expeça-se carta precatória para a Comarca de 

Cuiabá, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, a fim de citar 

o réu sobre os termos da presente ação, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A parte autora fica 

intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. Cássio Luís Furím Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001956-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO CIRANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001956-86.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADOLFO CIRANO DE CARVALHO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 
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Previdenciária de Aposentadoria Rural Híbrida proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de 

tutela de urgência. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme 

se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o 

deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra 

guarida neste momento. Isso porque, segundo a legislação de regência (§ 

3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 

do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural está adstrita à 

existência de início de prova material, corroborada por prova testemunhal. 

Assim, ainda que haja nos autos início de prova material do exercício do 

trabalho rural, há que se provar também pela prova testemunhal a 

condição de segurado especial. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de 

urgência postulada, sem prejuízo da reapreciação do pedido após a 

realização da audiência instrutória. Por outro lado, quanto ao rito de 

tramitação, é cediço que a presente ação demanda celeridade processual, 

eis que se pretende adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a 

parte autora condições de subsistência. No entanto, a lei impõe 

obrigatoriamente a designação de audiência conciliatória, para que a ré 

possa oferecer a contestação e requerer as provas necessárias. No 

entanto, considerando que o instituto requerido já informou, por ofício, que 

não comparecerá ao ato, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no princípio da 

durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde já deixo 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09/08/2018, às 

15h00min. Cite-se o Instituto requerido para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 

183 do Código de Processo Civil, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. Intime-se a parte 

autora. Cumpra-se. Às providências Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 155188 Nr: 2971-10.2018.811.0045

 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: VANIO ALANO ARRUDA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA OSTAPENKO - 

OAB:OAB/PR 60.300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, com fulcro no art. 300 c/c do art. 678 do CPC, DEFIRO A 

LIMINAR pleiteada para o fim de suspender as medidas constritivas 

realizadas na Ação de Execução em apenso (código: 99400), relativas, 

tão somente, aos bens litigiosos objeto dos embargos, quais sejam, 

imóveis matriculados sob o n.ºs 39.825 e 64.625, do CRI de 

Colombo/PR.Certifique-se a Sra. Gestora a suspensão na forma 

determinada nos respectivos autos da Execução (código: 99400, em 

apenso).Como medida de cautela, defiro ainda, a expedição de ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colombo/PR, visando a 

averbação da presente Ação de Embargos de Terceiro, nas margens das 

matrículas n.ºs 39.825 e 64.605.No mais, cite-se a parte embargada para 

contestar no prazo de 15 (dez) dias (art. 679 do CPC), ciente das 

advertências legais.Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88880 Nr: 2783-90.2013.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HACKMANN, COSTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - 

OAB:46202/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT 

5.222

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINE DUCCI 

LOURENÇO, para devolução dos autos nº 2783-90.2013.811.0045, 

Protocolo 88880, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91370 Nr: 5250-42.2013.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BVA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO RAMOS 

SILVEIRA - OAB:282.785/SP, JOÃO CARLOS SILVEIRA - 

OAB:52.052/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT - 

5222

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINE DUCCI 

LOURENÇO, para devolução dos autos nº 5250-42.2013.811.0045, 

Protocolo 91370, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92825 Nr: 110-90.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJENANE NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 92825.

Vistos etc.

I. Trata-se de execução contra Fazenda Pública.

 II. Dispõe o art. 904, inciso I, do CPC, que a satisfação do crédito far-se-á 

pela entrega do dinheiro. Tendo em vista que, embora de forma diferida, o 

pagamento da dívida restará garantida em face da inexistência de 

oposição por parte da Fazenda Pública, entendo que a extinção do feito é 

medida que se impõe.

III. Dessa forma, ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento do mérito, com supedâneo nos artigos 487, III, a, e 924, II, do 

CPC.

IV. Considerando que o valor em execução não ultrapassa o teto 

constitucional para requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, §

§ 3º e 4º, da CF, expeça-se ofício requisitório de ‘RPV’ do referido 

montante.

 V. Ante o exposto, Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 19 de março de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000628-92.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GELSNER COMIN ZORTEA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERT ROCHA PRETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000628-92.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: 

GELSNER COMIN ZORTEA EXECUTADO: GILBERT ROCHA PRETTI Vistos 

etc. I. Trata-se de ação de execução de título executivo judicial contra 

devedor solvente, entre as partes devidamente qualificadas nos autos. 

Alega a parte autora que é credora do executado no valor de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais) desde 30 de junho de 2015, quantia essa 

representada pelo título judicial juntado nos autos. Já em juízo, fora 

solicitado ao autor para que comprovasse seu pedido de justiça gratuita 

ante a incompatibilidade notada, visto a busca em juízo de valor 

considerável e sua qualificação como apresentador de televisão. Tendo 

sido devidamente intimado, a parte autora recolheu as custas iniciais 

judiciais e fez pedido incidental de arresto cautelar. II. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Quanto à análise da tutela pretendida, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil, para sua concessão, é exigência 

a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em análise, em juízo de cognição 

sumária, embora demonstrado a existência de dívida vencida e 

aparentemente não paga, a indicar a probabilidade do direito, restou 

suficientemente sustentado a ocorrência do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, vez que o simples receio de desfazimento dos 

bens pode gerara uma execução frustrada do título. Ao que se verifica, o 

Executado possui confortável patrimônio e não justifica a longa e 

recorrente inadimplência do título judicial e novamente a utilização da 

máquina judiciária para uma obrigação que já deveria ter sido saldada. 

Desta forma, a determinação do pretendido arresto é medida que se impõe 

para garantia do cumprimento. III. Assim, presentes os requisitos legais, 

defiro o pedido de tutela cautelar de arresto, devendo os bens serem 

entregues ao credor após a penhora e avaliação. IV. Tendo sido 

apresentado o demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, em conformidade com os termos disposto nos §§ 2º a 

4º do art. 513 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do 

CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC). Pode também 

na oportunidade contestar a cautelar incidental. V. Não havendo 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), devendo ser 

expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC). VI. Tendo sido 

efetuado pagamento parcial do débito, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). VII. Transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário sem que este ocorra, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 

525, caput, do CPC). VIII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da 

decisão e transcorrido o prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte 

exequente poderá requerer à serventia a expedição de certidão para fins 

de protesto (art. 517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, § 3º, do CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a 

inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes). IX. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000793-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FONTANA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

BRUNA PETRY FLORES (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000793-08.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. A despeito da 

determinação constante no item II da decisão lançada no Id 13595888, 

culminando na distribuição do incidente de habilitação de crédito que se 

encontra associado ao presente feito (1002330-05.2018.8.11.0045), 

considerando que a inventariante já manifestou no presente feito quanto à 

pretendida habilitação, passo a decidir. II. Com efeito, a habilitação de 

crédito nos autos do inventário é a forma de cobrar dívidas do espólio ou 

do falecido, consoante dispõe expressamente o Código de Processo Civil, 

in verbis: “Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio 

requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e 

exigíveis.” III. No caso em apreço, revela-se descabida a habilitação 

pretendida pela interessada BRUNA PETRY FLORES (Id’s 13214041 e 

13214091), vez que a certidão apresentada no Id 13214709 evidencia que 

o espólio não é devedor da habilitante. Esta é credora da empresa PÁDUA 

INDÚSTRIA E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA., da qual o de cujus era 

sócio. Não há que se confundir a pessoa física do sócio (falecido) com a 

pessoa jurídica da empresa. IV. Sendo assim, REJEITO o pedido de 

habilitação de crédito. V. Junte-se cópia desta decisão no incidente nº 

1002330-05.2018.8.11.0045, arquivando-o. VI. Quanto aos pedidos de 

alienação de bens apresentados pela inventariante, é de se observar que 

o veículo de propriedade da empresa PADUA IND DE ESQ DE ALÚMINIO 

LTDA (identificado no CRLV apresentado no Id 14152983) não integra o 

espólio e está relacionado à administração da referida empresa, a qual 

vem sendo exercida pela inventariante, inclusive com autorização de 

representação perante órgãos públicos (item 5.1. da decisão inicial). Logo, 

a alienação do referido bem é objeto da gestão empresarial exercida pela 

inventariante e prescinde de autorização judicial. VII. Dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público a fim de que manifeste quanto aos pedidos de 

alienação de demais bens (Id’s 13403897 e 13955713), bem como sobre o 

plano de partilha apresentado no Id 6107996. VIII. Após, retornem 

conclusos para deliberação. IX. Cumpra-se. Às providências. CÁSSIO 

LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DOLISNE DALLAPRIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO N. 1000326-63.2016.8.11.0045 Vistos etc. Trata-se de ação 

que objetiva à obtenção do Benefício Assistencial de Prestação 

Continuada (LOAS), alegando, em síntese, que a parte autora preenche os 

requisitos legais para tanto. Com a inicial vieram documentos. Decisão 

inicial no Id 1036020 indeferindo o pedido de tutela antecipada, 

determinando a citação do requerido e a realização de perícia médica e 

estudo social. Citado, o requerido apresentou contestação e documentos 

no Id 5853499 sustentando que a parte autora não cumpriu os requisitos 

legais para concessão do benefício. A autora manifestou no Id 6781131 

juntando ao feito recente estudo social (Id 6781214) realizado no 

processo ajuizado pelo seu falecido esposo, também pleiteando pela 

concessão do LOAS. Pela decisão proferida no Id 9078056 foi 

determinada a substituição do perito médico anteriormente nomeado e 

dispensada a realização de novo estudo social ante a juntada de recente 

estudo oriundo de outro processo (código 98688). O requerido manifestou 

no Id 11024910 impugnando o estudo social apresentado por ter sido 

realizado há mais de um ano, podendo ter ocorrido alteração da situação 

fático-social. Em nome do contraditório e da ampla defesa, postulou pela 

realização de estudo social próprio neste processo. Perícia médica 

apresentada no Id 11813110. A parte autora manifestou sobre a perícia 

médica no Id 12380286 e reiterou o pedido de tutela de urgência para fins 

de concessão do benefício de amparo social. Intimado, o instituto 

requerido não manifestou sobre o laudo pericial (certidão Id 14134057). É 

o breve relatório. Decido. Tenho que a tutela de urgência vindicada pela 

parte autora, nesse momento, encontra guarida. Pois bem. Conforme 

preceitua o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: “Considera-se incapaz de prover 

a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.” 
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Como visto, o aludido dispositivo estabelece como critério objetivo a renda 

per capita. Quanto à renda, temos que no julgamento da Reclamação 

(RCL) 4374, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 

(STF) confirmou a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da 

Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993) que prevê como 

critério para a concessão de benefício a idosos ou deficientes a renda 

familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo, por 

considerar que esse critério está defasado para caracterizar a situação 

de miserabilidade. Foi declarada também a inconstitucionalidade do 

parágrafo único do artigo 34 da Lei 10.471/2003 (Estatuto do Idoso). Por 

outro lado, segundo jurisprudência pacífica, este dispositivo não deve ser 

entendido de forma taxativa, mas sim como um parâmetro para se auferir a 

condição de miserabilidade, de incapacidade, da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa. Destarte, se 

através de outros meios for possível constatar esta condição torna-se 

devido o benefício. Analisando-se os elementos trazidos aos autos, 

máxime do estudo social apresentado no Id 6781214, e, sobretudo, da 

condição social/cultural e etária da autora e de seu grupo familiar, entendo 

que se encontra plenamente configurada a situação de miserabilidade 

almejada pelo fim teleológico da norma de regência. Por outro lado, com 

relação à verificação da incapacidade, restou demonstrado nos autos, por 

meio de perícia médica (Id 11813110), que a parte autora é portadora de 

enfermidade/patologia identificada pelos CID’s S 722 e 727, as quais a 

deixam impossibilitada de exercer as funções normais de trabalho, sendo 

demonstrado, portanto, de modo cabal, a incapacidade/deficiência 

irreversível para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de 

determinar ao INSS que implante o benefício de prestação continuada – 

LOAS à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais). Atendendo ao disposto nos itens 6.17.1 e 

6.17.1.1 da C.N.G.C., especifico as informações abaixo, necessárias à 

implantação do benefício: a) O NOME DA SEGURADA: ZELIA DOLISNE 

DALLAPRIA; b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: PRESTAÇÃO CONTINUADA - 

LOAS; c) CPF: 013.503.101-07; d) A RENDA MENSAL ATUAL: NÃO 

CONSTA; e) DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS DA 

DATA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO, VEZ QUE DEFERIDA NESTE ATO À 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Encaminhem-se também os 

documentos indicados no Capítulo 02, Seção 06, Item 2.6.5, da CNGC. 

Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da 

presente. No mais, atendendo ao pedido formulado pelo INSS no Id 

11024910, determino a realização de novo estudo social pelo Setor Social 

deste juízo, devendo o laudo ser apresentado em 30 (trinta) dias. São os 

seguintes os quesitos do juízo: 1) qual a renda mensal per capita da família 

do(a) periciando(a)? 2) É inferior a ¼ do salário mínimo vigente? 3) Ainda 

que a renda mensal familiar per capita seja superior a ¼ do salário mínimo, 

restou demonstrada a condição de miserabilidade do(a) periciando(a), 

expressa na situação de absoluta carência de recursos para a 

subsistência? Com o laudo nos autos, intimem-se as partes sobre o 

resultado, a fim de que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para a prolação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO 

LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002720-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE ALEXANDRE MATTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002720-72.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: FLAVIO CALDEIRA 

BARRA EXECUTADO: SILVIA DE ALEXANDRE MATTOS - ME Vistos etc. I. 

Considerando os termos do Provimento n. 13/2013 CGJ, publicado no DJE 

nº 9017, página 6, CGJ, do dia 25 de março de 2013, editado com base 

nos arts. 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do 

Estado de Mato Grosso COJE-MT, que dispõe que nas Execuções Fiscais 

Estaduais e Municipais de valores equivalentes a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, determino o 

arquivamento provisório da presente execução. II. É que o referido valor 

recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, sem baixa no 

Cartório Distribuidor, sem extinção do feito e sem reconhecimento judicial 

de quitação da dívida. III. O processo poderá ser desarquivado quando o 

valor da presente execução ultrapassar o mínimo mencionado no item I, 

seja pela atualização, seja por soma com outra CDA, ou ainda na hipótese 

de reunião de processos contra o mesmo devedor. IV. O arquivamento do 

processo não afasta a incidência de atualização monetária e juros de 

mora do crédito exequendo. V. Intime-se a Fazenda Pública, destacando 

que o presente arquivamento provisório não está sujeito a recolhimento de 

custas. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002847-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR LUIZ DILL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002847-44.2017.8.11.0045. AUTOR: 

WALDEMAR LUIZ DILL RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. I. Sob o 

pálio da gratuidade da justiça. II. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. III. O artigo 396 do NCPC preceitua que o juiz pode ordenar 

que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. 

Assim, a inicial dever conter, além dos requisitos ordinários, os cominados 

no art. 397: “I - a individuação, tão completa quanto possível, do 

documento ou coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se 

relacionam com o documento ou a coisa; III - as circunstâncias em que se 

funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se 

acha em poder da parte contrária”. Em análise da petição inicial e 

documentos anexados, observo que neles se encontram presentes os 

requisitos do art. 397 do NCPC. Todavia, não há que se cogitar na hipótese 

em exame da concessão de liminar de exibição, já que tal medida implicaria 

em indevida satisfatividade, esgotando-se, por completo, o objeto da 

presente ação cautelar, além de privar o requerido da possibilidade de 

opor-se ao pedido de exibição. A esse respeito, assim já se decidiu: 

“AGRAVO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIMINAR. 

INDEFERIMENTO. Caso em que a liminar, na cautelar de exibição, esgotaria 

o objeto da lide, deixando a parte ré sem o direito de se defender. Ausente 

o risco de dano, mostra-se prudente, primeiro, conhecer-se das razões da 

eventual negativa da parte agravada. NEGADO SEGUIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO”. (TJ-RS - Agravo de Instrumento AG 

70051183259 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 17/10/2012). IV. Ante o 

exposto, determino que, nos moldes do art. 306 e 307 do CPC, o requerido 

seja citado para responder no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 398). V. 

Ofertada a defesa, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

parte autora (parágrafo único, artigo 307, CPC). VI. Intime-se a parte 

autora para formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, caso 

em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido 

de tutela cautelar (art.308, CPC). VII. Formulado o pedido principal deverá o 

valor da causa ser indicado corretamente. (art.291, CPC e, Informativo 

460/STJ). VIII. Expeça-se o necessário. IX. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001156-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE FERREIRA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 
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Luiz Binotti (IMPETRADO)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001156-58.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. KATIA CILENE 

FERREIRA DO NASCIMENTO impetrou o presente Mandado de Segurança, 

com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição 

Federal, contra ato da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 

e da PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO, 

alegando, em síntese, que participou do concurso público realizado por 

meio do edital nº 001/2013, tendo sido classificada em 125ª colocação 

para o cargo de professora de pedagogia, já tendo sido 

convocados/nomeados 112 candidatos, e que, apesar da vigência do 

certame, a impetrada vem celebrando diversos contratos de caráter 

excepcional (serviço temporário por prazo determinado), com pessoas 

aprovadas em processos seletivos simplificados, inclusive tendo a própria 

impetrante prestado serviços desta natureza nos anos de 2017 e 2018. 

Aduz a ocorrência de preterição de vaga, afirmando que existem vagas a 

serem preenchidas pelos aprovados no concurso 001/2013, porém, o 

Município persiste em abrir editais de processos seletivos simplificados 

para contratações temporárias. Requer a concessão de liminar 

determinando que as impetradas promovam imediatamente a sua 

convocação e nomeação, confirmando-se ao final referida medida. Com a 

inicial vieram documentos. Pela decisão proferida no id 12420537 foi 

postergada a análise da liminar para após a oitiva das autoridades 

apontadas como coatoras. A impetrante manifestou no id 12427570 

juntando documentos, e no id 12455118 postulando pela reconsideração 

da decisão inicial e concessão da liminar requerida. Notificado, o impetrado 

apresentou informações no id 12599494, onde aborda sobre a separação 

dos poderes e do poder discricionário do Município, afirmando que o Poder 

Judiciário não pode se imiscuir nos juízos de necessidade e conveniência 

de competência gerencial do Poder Executivo. Alega que no caso 

presente inexiste qualquer ato ilegal ou exercido com abuso de poder, e 

sustenta que todas as contratações temporárias realizadas pelo Município 

atenderam à necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Apresenta planilha dos professores de pedagogia contratados 

temporariamente em 2018, contendo justificativa e prazo de duração. A 

impetrante manifestou no id 12624732 alegando que as informações 

prestadas não trouxeram nenhuma questão fático probatória de que os 

sete processos seletivos simplificados mencionados na inicial tenham sido 

efetuados para atender às necessidades temporárias de excepcional 

interesse público. Questiona a planilha apresentada afirmando que se 

refere apenas ao ano de 2018 e que é prova unilateral confeccionada pelo 

impetrado. O impetrado manifestou nos id’s 12727695 e 12727716 

juntando cópias de contratos temporários. O Prefeito Flori Luiz Binotti 

manifestou no id 12997183 requerendo a exclusão de seu nome (pessoa 

física) como impetrado, devendo figurar como impetrado o Prefeito de 

Lucas do Rio Verde/MT. O Ministério Público emitiu parecer no id 13202152 

pela denegação da segurança e extinção do feito nos moldes do art. 6º, § 

5º, da Lei nº 12.016/2009, c/c o art. 485, VI, do CPC. A impetrante 

manifestou no id 14041558 denunciando que em 09/04/2018 houve a 

exoneração de uma professora de pedagogia (Sonia da Penha Barbosa 

Mathis) em razão de ter sido aposentada por tempo de contribuição, tendo 

a Prefeitura convocado para o cargo vago (efetivo) uma aprovada em 

processo seletivo simplificado. Reitera pela concessão da medida 

postulada inicialmente, ou, sucessivamente, seja determinado que o 

impetrado apresente a relação completa e correta de todos os candidatos 

aprovados no concurso 001/2013 para o cargo de professor de 

pedagogia, bem como dos que foram temporariamente contratados após a 

homologação do citado concurso para o mesmo cargo, por meio dos 

processos seletivos simplificados, até a presente data. 2. É o relatório do 

necessário. DECIDO. Como é sabido, o mandado de segurança é o 

remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo, lesado ou 

ameaçado de lesão por ato de autoridade, consoante dispõem os artigos 

5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e 1º, da Lei nº 12.016/2009, in 

verbis: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXIX - 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;” 

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça.” No Mandado de Segurança não é admitida dilação probatória, 

sendo necessária a juntada de prova pré-constituída a demonstrar, de 

plano, o direito alegado. A expressão “direito líquido e certo”, constante no 

art. 1º da Lei nº 12.016/2009, tem caráter nitidamente processual, visando 

garantir a sumariedade que é própria da ação constitucional. Em outras 

palavras, a questão duvidosa, que depender de dilação probatória, está 

excluída do âmbito do writ. Acerca do tema, discorre Hely Lopes Meirelles 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 38): “Direito líquido e certo é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. No mesmo 

condão, Érico Andrade (ANDRADE, Érico. O Mandado de Segurança: A 

Busca da Verdadeira Especialidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p 

472 e 479): “Como muitas são as variantes em torno do significado prático 

do que seria ´direito líquido e certo´ – ora se diz que o direito não pode ser 

complicado, que as discussões teóricas não podem ser complexas; ora se 

diz que os fatos não podem ser complexos, devem ser simples e 

incontroversos; ora se diz que o direito e os fatos podem ser complicados, 

mas a prova tem de ser pré-constituída... (...) Portanto, e resumindo tudo 

que foi exposto, a dicção ´direito líquido e certo´, mantida na hoje vigente 

Lei nº 12.06, de 07.08.2009, para realizar a natureza especial conferida 

pela Constituição ao instituto, deve ser entendida como fatos que, 

integrantes da causa de pedir lançada na impetração, possam ser 

comprovados por documentos, apresentados com a inicial no curso da 

impetração, ou, ainda, pela conjugação dos documentos com as normas 

dos arts. 334 e 335, CPC, não se admitindo, como regra, a realização de 

outros procedimentos probatórios em sede de mandado de segurança 

para comprovação dos fatos. O entendimento da exigência do direito 

líquido e certo gira em torno de ser ou não o fato gerador do direito 

subjetivo comprovado por documentos, sem necessidade de outras 

incursões probatórias. Se os fatos, para sua evidenciação no âmbito do 

processo, exigem a utilização de outros meios de provas que não a 

documental, o cidadão não pode usar o instrumento especial, o 

procedimento especial do mandado de segurança. Tem de se valer de 

outro mecanismo processual previsto na legislação para buscar a 

proteção do seu direito subjetivo. (...)”. Assim, o direito amparado pela 

ação de mandado de segurança é aquele que resulta de fato certo, que 

não desperte dúvidas e que não reclame produção ou cotejo de provas. 

No caso em apreço, o direito líquido e certo sustentado pela impetrante se 

fundamenta na aprovação em concurso público (edital nº 01/2013), fora 

do número de vagas disponíveis - cadastro de reserva (125ª colocação), 

aliada a suposta ocorrência de preterição por parte da administração 

pública mediante contratações/nomeações temporárias realizadas através 

de processos seletivos simplificados. Em sintonia com o entendimento 

sedimentado pelo STJ e pelo STF, o candidato aprovado fora do número 

de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à 

nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de 

comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de 

validade do concurso público, bem como a existência de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da Administração, a ser demonstrada de 

forma cabal pelo candidato (v.g. RE 837.311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJe de 18.04.2016, Repercussão Geral). In casu, não obstante o 

processamento do mandamus, sobressai-se que os documentos e 

informações carreados ao feito são insuficientes e superficiais para 

comprovar a suposta ilegalidade do ato emanado pelos impetrados. Em 

resumo, não é possível de se aferir a existência de cargos efetivos 

vagos, tampouco que a impetrante estaria na iminência de ser chamada 

(de acordo com a sua colocação no concurso – 125º lugar), e muito 
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menos a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da 

administração pública nas contratações temporárias realizadas. Somente 

com um complemento de prova (comprovação de situações e fatos não 

devidamente esclarecidos) é que se “PODERIA”, eventualmente, constatar 

a violação a direito líquido e certo da impetrante. Todavia, sabido que não 

se admite dilação probatória na via estreita do mandado de segurança, 

não resta outra alternativa senão a denegação da ordem pretendida. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS 

INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO 

ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR SI SÓ NÃO INDUZ PRETERIÇÃO. 

RECURSO IMPROVIDO. (...) II - O acórdão recorrido está em consonância 

com o entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, segundo 

o qual o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital 

possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito 

subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos 

efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como a 

existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, 

a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (v.g. RE 837.311/PI, 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.04.2016, Repercussão Geral). 

III - Da acurada análise dos documentos de fls. 57/145e e das informações 

prestadas pela Autoridade Coatora, constata-se não haver nos autos 

prova pré-constituída que demonstre a existência de cargos efetivos 

vagos suficientes para alcançar a posição dos Recorrentes, bem como 

que comprove a alegada irregularidade das contratações temporárias, não 

restando evidenciado o direito líquido e certo perseguido pelos 

Impetrantes, porquanto a dilação probatória é providência vedada na via 

mandamental. IV - A contratação temporária para atender a necessidade 

transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da 

Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a 

preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a 

existência de cargos efetivos vagos. V - Agravo Regimental improvido. 

(STJ - AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 35.759 – 

MA. (2011/0233765-2) Ministra REGINA HELENA COSTA (1157). Órgão 

Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 23/06/2016. Data da 

Publicação/Fonte. DJe 30/06/2016).” 3. Ante o exposto, NEGO A ORDEM 

MANDAMENTAL, para o fim de julgar improcedente o pedido inserto na 

inicial. 3.1. Sem recurso necessário, à luz do dispositivo do artigo 14, §§ 

1º e 3º, da Lei nº 12.016/2009. 3.2. Isento do recolhimento de custas em 

razão do disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Sem honorários advocatícios, forte nas Súmulas n.º 512 do 

STF e n.º 105 do STJ. 3.3. DEFIRO o postulado no id 12997183 e 

DETERMINO a retificação dos registros de autuação para fazer constar no 

polo passivo da lide o Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde e a 

Presidente da Comissão Examinadora de Concurso, excluindo-se os 

nomes das pessoas físicas de Ivanilde Alves Borba Rigo e Flori Luiz 

Binotti. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001154-88.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Passivo:
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FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)
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PROCESSO Nº 1001154-88.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. CLÁUDIA DA 

SILVA MENDES impetrou o presente Mandado de Segurança, com 

supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE e da 

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO, alegando, 

em síntese, que participou do concurso público realizado por meio do edital 

nº 001/2013, tendo sido classificada em 120ª colocação para o cargo de 

professora de pedagogia, já tendo sido convocados/nomeados 112 

candidatos, e que, apesar da vigência do certame, a impetrada vem 

celebrando diversos contratos de caráter excepcional (serviço temporário 

por prazo determinado), com pessoas aprovadas em processos seletivos 

simplificados, inclusive tendo a própria impetrante prestado serviços desta 

natureza no ano de 2014. Aduz a ocorrência de preterição de vaga, 

afirmando que existem vagas a serem preenchidas pelos aprovados no 

concurso 001/2013, porém, o Município persiste em abrir editais de 

processos seletivos simplificados para contratações temporárias. Requer 

a concessão de liminar determinando que as impetradas promovam 

imediatamente a sua convocação e nomeação, confirmando-se ao final 

referida medida. Com a inicial vieram documentos. Pela decisão proferida 

no id 12419889 foi postergada a análise da liminar para após a oitiva das 

autoridades apontadas como coatoras. A impetrante manifestou no id 

12427622 juntando documentos, e no id 12460118 postulando pela 

reconsideração da decisão inicial e concessão da liminar requerida. 

Notificado, o impetrado apresentou informações no id 12599425, onde 

aborda sobre a separação dos poderes e do poder discricionário do 

Município, afirmando que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nos juízos 

de necessidade e conveniência de competência gerencial do Poder 

Executivo. Alega que no caso presente inexiste qualquer ato ilegal ou 

exercido com abuso de poder, e sustenta que todas as contratações 

temporárias realizadas pelo Município atenderam à necessidade 

temporária de excepcional interesse público. Apresenta planilha dos 

professores de pedagogia contratados temporariamente em 2018, 

contendo justificativa e prazo de duração. A impetrante manifestou nos 

id’s 12624641 e 12625490 alegando que as informações prestadas não 

trouxeram nenhuma questão fático probatória de que os sete processos 

seletivos simplificados mencionados na inicial tenham sido efetuados para 

atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. 

Questiona a planilha apresentada afirmando que se refere apenas ao ano 

de 2018 e que se trata de prova unilateral confeccionada pelo próprio 

impetrado. O impetrado manifestou nos id’s 12727761 e 12727779 

juntando cópias de contratos temporários. O Prefeito Flori Luiz Binotti 

manifestou no id 12996843 requerendo a exclusão de seu nome (pessoa 

física) como impetrado, devendo figurar como impetrado o Prefeito de 

Lucas do Rio Verde/MT. O Ministério Público emitiu parecer no id 

132201806 pela denegação da segurança e extinção do feito nos moldes 

do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, c/c o art. 485, VI, do CPC. A 

impetrante manifestou no id 14037578 denunciando que em 09/04/2018 

houve a exoneração de uma professora de pedagogia (Sonia da Penha 

Barbosa Mathis) em razão de ter sido aposentada por tempo de 

contribuição, tendo a Prefeitura convocado para o cargo vago (efetivo) 

uma aprovada em processo seletivo simplificado. Reitera pela concessão 

da medida postulada inicialmente, ou, sucessivamente, seja determinado 

que o impetrado apresente a relação completa e correta de todos os 

candidatos aprovados no concurso 001/2013 para o cargo de professor 

de pedagogia, bem como dos que foram temporariamente contratados 

após a homologação do citado concurso para o mesmo cargo, por meio 

dos processos seletivos simplificados, até a presente data. 2. É o relatório 

do necessário. DECIDO. Como é sabido, o mandado de segurança é o 

remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo, lesado ou 

ameaçado de lesão por ato de autoridade, consoante dispõem os artigos 

5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e 1º, da Lei nº 12.016/2009, in 

verbis: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXIX - 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;” 

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça.” No Mandado de Segurança não é admitida dilação probatória, 

sendo necessária a juntada de prova pré-constituída a demonstrar, de 
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plano, o direito alegado. A expressão “direito líquido e certo”, constante no 

art. 1º da Lei nº 12.016/2009, tem caráter nitidamente processual, visando 

garantir a sumariedade que é própria da ação constitucional. Em outras 

palavras, a questão duvidosa, que depender de dilação probatória, está 

excluída do âmbito do writ. Acerca do tema, discorre Hely Lopes Meirelles 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 38): “Direito líquido e certo é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. No mesmo 

condão, Érico Andrade (ANDRADE, Érico. O Mandado de Segurança: A 

Busca da Verdadeira Especialidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p 

472 e 479): “Como muitas são as variantes em torno do significado prático 

do que seria ´direito líquido e certo´ – ora se diz que o direito não pode ser 

complicado, que as discussões teóricas não podem ser complexas; ora se 

diz que os fatos não podem ser complexos, devem ser simples e 

incontroversos; ora se diz que o direito e os fatos podem ser complicados, 

mas a prova tem de ser pré-constituída... (...) Portanto, e resumindo tudo 

que foi exposto, a dicção ´direito líquido e certo´, mantida na hoje vigente 

Lei nº 12.06, de 07.08.2009, para realizar a natureza especial conferida 

pela Constituição ao instituto, deve ser entendida como fatos que, 

integrantes da causa de pedir lançada na impetração, possam ser 

comprovados por documentos, apresentados com a inicial no curso da 

impetração, ou, ainda, pela conjugação dos documentos com as normas 

dos arts. 334 e 335, CPC, não se admitindo, como regra, a realização de 

outros procedimentos probatórios em sede de mandado de segurança 

para comprovação dos fatos. O entendimento da exigência do direito 

líquido e certo gira em torno de ser ou não o fato gerador do direito 

subjetivo comprovado por documentos, sem necessidade de outras 

incursões probatórias. Se os fatos, para sua evidenciação no âmbito do 

processo, exigem a utilização de outros meios de provas que não a 

documental, o cidadão não pode usar o instrumento especial, o 

procedimento especial do mandado de segurança. Tem de se valer de 

outro mecanismo processual previsto na legislação para buscar a 

proteção do seu direito subjetivo. (...)”. Assim, o direito amparado pela 

ação de mandado de segurança é aquele que resulta de fato certo, que 

não desperte dúvidas e que não reclame produção ou cotejo de provas. 

No caso em apreço, o direito líquido e certo sustentado pela impetrante se 

fundamenta na aprovação em concurso público (edital nº 01/2013), fora 

do número de vagas disponíveis - cadastro de reserva (120ª colocação), 

aliada a suposta ocorrência de preterição por parte da administração 

pública mediante contratações/nomeações temporárias realizadas através 

de processos seletivos simplificados. Em sintonia com o entendimento 

sedimentado pelo STJ e pelo STF, o candidato aprovado fora do número 

de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à 

nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de 

comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de 

validade do concurso público, bem como a existência de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da Administração, a ser demonstrada de 

forma cabal pelo candidato (v.g. RE 837.311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJe de 18.04.2016, Repercussão Geral). In casu, não obstante o 

processamento do mandamus, sobressai-se que os documentos e 

informações carreados ao feito são insuficientes e superficiais para 

comprovar a suposta ilegalidade do ato emanado pelos impetrados. Em 

resumo, não é possível de se aferir a existência de cargos efetivos 

vagos, tampouco que a impetrante estaria na iminência de ser chamada 

(de acordo com a sua colocação no concurso – 120º lugar), e muito 

menos a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da 

administração pública nas contratações temporárias realizadas. Somente 

com um complemento de prova (comprovação de situações e fatos não 

devidamente esclarecidos) é que se “PODERIA”, eventualmente, constatar 

a violação a direito líquido e certo da impetrante. Todavia, sabido que não 

se admite dilação probatória na via estreita do mandado de segurança, 

não resta outra alternativa senão a denegação da ordem pretendida. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS 

INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO 

ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR SI SÓ NÃO INDUZ PRETERIÇÃO. 

RECURSO IMPROVIDO. (...) II - O acórdão recorrido está em consonância 

com o entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, segundo 

o qual o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital 

possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito 

subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos 

efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como a 

existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, 

a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (v.g. RE 837.311/PI, 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.04.2016, Repercussão Geral). 

III - Da acurada análise dos documentos de fls. 57/145e e das informações 

prestadas pela Autoridade Coatora, constata-se não haver nos autos 

prova pré-constituída que demonstre a existência de cargos efetivos 

vagos suficientes para alcançar a posição dos Recorrentes, bem como 

que comprove a alegada irregularidade das contratações temporárias, não 

restando evidenciado o direito líquido e certo perseguido pelos 

Impetrantes, porquanto a dilação probatória é providência vedada na via 

mandamental. IV - A contratação temporária para atender a necessidade 

transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da 

Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a 

preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a 

existência de cargos efetivos vagos. V - Agravo Regimental improvido. 

(STJ - AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 35.759 – 

MA. (2011/0233765-2) Ministra REGINA HELENA COSTA (1157). Órgão 

Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 23/06/2016. Data da 

Publicação/Fonte. DJe 30/06/2016).” 3. Ante o exposto, NEGO A ORDEM 

MANDAMENTAL, para o fim de julgar improcedente o pedido inserto na 

inicial. 3.1. Sem recurso necessário, à luz do dispositivo do artigo 14, §§ 

1º e 3º, da Lei nº 12.016/2009. 3.2. Isento do recolhimento de custas em 

razão do disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Sem honorários advocatícios, forte nas Súmulas n.º 512 do 

STF e n.º 105 do STJ. 3.3. DEFIRO o postulado no id 12996843 e 

DETERMINO a retificação dos registros de autuação para fazer constar no 

polo passivo da lide o Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde e a 

Presidente da Comissão Examinadora de Concurso, excluindo-se os 

nomes das pessoas físicas de Ivanilde Alves Borba Rigo e Flori Luiz 

Binotti. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO
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IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001158-28.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. LUCIMAR 

LAURENITA DOS SANTOS PACHECO impetrou o presente Mandado de 

Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, contra ato da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO 

RIO VERDE e da PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO 

CONCURSO, alegando, em síntese, que participou do concurso público 

realizado por meio do edital nº 001/2013, tendo sido classificada em 131ª 

colocação para o cargo de professora de pedagogia, já tendo sido 

convocados/nomeados 112 candidatos, e que, apesar da vigência do 

certame, a impetrada vem celebrando diversos contratos de caráter 

excepcional (serviço temporário por prazo determinado), com pessoas 

aprovadas em processos seletivos simplificados, inclusive tendo a própria 

impetrante prestado serviços desta natureza nos anos de 2012, 2014, 

2015, 2016, 2017 e 2018. Aduz a ocorrência de preterição de vaga, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 323 de 738



afirmando que existem vagas a serem preenchidas pelos aprovados no 

concurso 001/2013, porém, o Município persiste em abrir editais de 

processos seletivos simplificados para contratações temporárias. Requer 

a concessão de liminar determinando que as impetradas promovam 

imediatamente a sua convocação e nomeação, confirmando-se ao final 

referida medida. Com a inicial vieram documentos. A impetrante manifestou 

no id 12427432 juntando documentos. Pela decisão proferida no id 

12431206 foi postergada a análise da liminar para após a oitiva das 

autoridades apontadas como coatoras. Nova manifestação da impetrante 

no id 12454551 juntando documentos e postulando pela reconsideração 

da decisão inicial e concessão da liminar requerida. Notificado, o impetrado 

apresentou informações no id 12599545, onde aborda sobre a separação 

dos poderes e do poder discricionário do Município, afirmando que o Poder 

Judiciário não pode se imiscuir nos juízos de necessidade e conveniência 

de competência gerencial do Poder Executivo. Alega que no caso 

presente inexiste qualquer ato ilegal ou exercido com abuso de poder, e 

sustenta que todas as contratações temporárias realizadas pelo Município 

atenderam à necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Apresenta planilha dos professores de pedagogia contratados 

temporariamente em 2018, contendo justificativa e prazo de duração. A 

impetrante manifestou no id 12624804 alegando que as informações 

prestadas não trouxeram nenhuma questão fático probatória de que os 

sete processos seletivos simplificados mencionados na inicial tenham sido 

efetuados para atender às necessidades temporárias de excepcional 

interesse público. Questiona a planilha apresentada afirmando que se 

refere apenas ao ano de 2018 e que é prova unilateral confeccionada pelo 

impetrado. O impetrado manifestou nos id’s 12727571 e 12727585 

juntando cópias de contratos temporários. O Prefeito Flori Luiz Binotti 

manifestou no id 13003077 requerendo a exclusão de seu nome (pessoa 

física) como impetrado, devendo figurar como impetrado o Prefeito de 

Lucas do Rio Verde/MT. O Ministério Público emitiu parecer no id 13201926 

pela denegação da segurança e extinção do feito nos moldes do art. 6º, § 

5º, da Lei nº 12.016/2009, c/c o art. 485, VI, do CPC. A impetrante 

manifestou no id 14041702 denunciando que em 09/04/2018 houve a 

exoneração de uma professora de pedagogia (Sonia da Penha Barbosa 

Mathis) em razão de ter sido aposentada por tempo de contribuição, tendo 

a Prefeitura convocado para o cargo vago (efetivo) uma aprovada em 

processo seletivo simplificado. Reitera pela concessão da medida 

postulada inicialmente, ou, sucessivamente, seja determinado que o 

impetrado apresente a relação completa e correta de todos os candidatos 

aprovados no concurso 001/2013 para o cargo de professor de 

pedagogia, bem como dos que foram temporariamente contratados após a 

homologação do citado concurso para o mesmo cargo, por meio dos 

processos seletivos simplificados, até a presente data. 2. É o relatório do 

necessário. DECIDO. Como é sabido, o mandado de segurança é o 

remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo, lesado ou 

ameaçado de lesão por ato de autoridade, consoante dispõem os artigos 

5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e 1º, da Lei nº 12.016/2009, in 

verbis: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXIX - 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;” 

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça.” No Mandado de Segurança não é admitida dilação probatória, 

sendo necessária a juntada de prova pré-constituída a demonstrar, de 

plano, o direito alegado. A expressão “direito líquido e certo”, constante no 

art. 1º da Lei nº 12.016/2009, tem caráter nitidamente processual, visando 

garantir a sumariedade que é própria da ação constitucional. Em outras 

palavras, a questão duvidosa, que depender de dilação probatória, está 

excluída do âmbito do writ. Acerca do tema, discorre Hely Lopes Meirelles 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 38): “Direito líquido e certo é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. No mesmo 

condão, Érico Andrade (ANDRADE, Érico. O Mandado de Segurança: A 

Busca da Verdadeira Especialidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p 

472 e 479): “Como muitas são as variantes em torno do significado prático 

do que seria ´direito líquido e certo´ – ora se diz que o direito não pode ser 

complicado, que as discussões teóricas não podem ser complexas; ora se 

diz que os fatos não podem ser complexos, devem ser simples e 

incontroversos; ora se diz que o direito e os fatos podem ser complicados, 

mas a prova tem de ser pré-constituída... (...) Portanto, e resumindo tudo 

que foi exposto, a dicção ´direito líquido e certo´, mantida na hoje vigente 

Lei nº 12.06, de 07.08.2009, para realizar a natureza especial conferida 

pela Constituição ao instituto, deve ser entendida como fatos que, 

integrantes da causa de pedir lançada na impetração, possam ser 

comprovados por documentos, apresentados com a inicial no curso da 

impetração, ou, ainda, pela conjugação dos documentos com as normas 

dos arts. 334 e 335, CPC, não se admitindo, como regra, a realização de 

outros procedimentos probatórios em sede de mandado de segurança 

para comprovação dos fatos. O entendimento da exigência do direito 

líquido e certo gira em torno de ser ou não o fato gerador do direito 

subjetivo comprovado por documentos, sem necessidade de outras 

incursões probatórias. Se os fatos, para sua evidenciação no âmbito do 

processo, exigem a utilização de outros meios de provas que não a 

documental, o cidadão não pode usar o instrumento especial, o 

procedimento especial do mandado de segurança. Tem de se valer de 

outro mecanismo processual previsto na legislação para buscar a 

proteção do seu direito subjetivo. (...)”. Assim, o direito amparado pela 

ação de mandado de segurança é aquele que resulta de fato certo, que 

não desperte dúvidas e que não reclame produção ou cotejo de provas. 

No caso em apreço, o direito líquido e certo sustentado pela impetrante se 

fundamenta na aprovação em concurso público (edital nº 01/2013), fora 

do número de vagas disponíveis - cadastro de reserva (131ª colocação), 

aliada a suposta ocorrência de preterição por parte da administração 

pública mediante contratações/nomeações temporárias realizadas através 

de processos seletivos simplificados. Em sintonia com o entendimento 

sedimentado pelo STJ e pelo STF, o candidato aprovado fora do número 

de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à 

nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de 

comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de 

validade do concurso público, bem como a existência de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da Administração, a ser demonstrada de 

forma cabal pelo candidato (v.g. RE 837.311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJe de 18.04.2016, Repercussão Geral). In casu, não obstante o 

processamento do mandamus, sobressai-se que os documentos e 

informações carreados ao feito são insuficientes e superficiais para 

comprovar a suposta ilegalidade do ato emanado pelos impetrados. Em 

resumo, não é possível de se aferir a existência de cargos efetivos 

vagos, tampouco que a impetrante estaria na iminência de ser chamada 

(de acordo com a sua colocação no concurso – 131º lugar), e muito 

menos a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da 

administração pública nas contratações temporárias realizadas. Somente 

com um complemento de prova (comprovação de situações e fatos não 

devidamente esclarecidos) é que se “PODERIA”, eventualmente, constatar 

a violação a direito líquido e certo da impetrante. Todavia, sabido que não 

se admite dilação probatória na via estreita do mandado de segurança, 

não resta outra alternativa senão a denegação da ordem pretendida. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS 

INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO 

ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR SI SÓ NÃO INDUZ PRETERIÇÃO. 

RECURSO IMPROVIDO. (...) II - O acórdão recorrido está em consonância 

com o entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, segundo 

o qual o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital 
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possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito 

subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos 

efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como a 

existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, 

a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (v.g. RE 837.311/PI, 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.04.2016, Repercussão Geral). 

III - Da acurada análise dos documentos de fls. 57/145e e das informações 

prestadas pela Autoridade Coatora, constata-se não haver nos autos 

prova pré-constituída que demonstre a existência de cargos efetivos 

vagos suficientes para alcançar a posição dos Recorrentes, bem como 

que comprove a alegada irregularidade das contratações temporárias, não 

restando evidenciado o direito líquido e certo perseguido pelos 

Impetrantes, porquanto a dilação probatória é providência vedada na via 

mandamental. IV - A contratação temporária para atender a necessidade 

transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da 

Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a 

preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a 

existência de cargos efetivos vagos. V - Agravo Regimental improvido. 

(STJ - AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 35.759 – 

MA. (2011/0233765-2) Ministra REGINA HELENA COSTA (1157). Órgão 

Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 23/06/2016. Data da 

Publicação/Fonte. DJe 30/06/2016).” 3. Ante o exposto, NEGO A ORDEM 

MANDAMENTAL, para o fim de julgar improcedente o pedido inserto na 

inicial. 3.1. Sem recurso necessário, à luz do dispositivo do artigo 14, §§ 

1º e 3º, da Lei nº 12.016/2009. 3.2. Isento do recolhimento de custas em 

razão do disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Sem honorários advocatícios, forte nas Súmulas n.º 512 do 

STF e n.º 105 do STJ. 3.3. DEFIRO o postulado no id 13003077 e 

DETERMINO a retificação dos registros de autuação para fazer constar no 

polo passivo da lide o Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde e a 

Presidente da Comissão Examinadora de Concurso, excluindo-se os 

nomes das pessoas físicas de Ivanilde Alves Borba Rigo e Flori Luiz 

Binotti. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001205-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. E. (REQUERENTE)

ANA CAROLINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001205-70.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: JULIA CORREA ENGELBRECHT, ANA CAROLINA CORREA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. 

Julia Correa Engelbrecht, representado por sua genitora, qualificados(as) 

nos autos, propôs a presente ação previdenciária em face do Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS, visando a concessão de amparo 

social, alegando, em síntese, preencher os requisitos legais para tanto. 

Juntou documentos. Citado, o requerido apresentou contestação, 

afirmando que para obter o benefício assistencial, o autor deveria ter 

comprovado dois requisitos necessários para tal benefício, quais sejam, a 

renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo e documentos que indiquem 

incapacidade. Ao final, requereu, entre outros, a improcedência do pedido. 

Juntou documentos. No id. 9040984 aportou aos autos estudo 

socioeconômico e, no id. 12070611, laudo da perícia médica realizada. 

Após, a parte autora manifestou-se no id. 12081838, pugnando pela 

procedência da ação. A requerida, apesar de devidamente intimada, 

quedou-se inerte (id. 12825340). 2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Pretende o(a) requerente a concessão de benefício de prestação 

continuada, alegando que a deficiência da menor, prejudica a 

colocação/permanência da genitora no mercado de trabalho, em razão dos 

cuidados exigidos pela menor, não tendo meios, portanto, de prover a sua 

própria subsistência, bem como que não possui a ajuda do genitor. O 

artigo 203 da CF, em seu inciso V, dispõe: “a garantia de um salário mínimo 

de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei”. Depreende-se do citado 

artigo constitucional, que devem concorrer dois requisitos para a 

concessão do benefício mensal de um salário-mínimo: a) ser a pessoa 

portadora de deficiência física ou mental, ou idoso; e b) não possuir meios 

de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, o que, 

segundo o artigo 20, § 3º da Lei 8.742/93, exigiria uma renda per capita 

inferior à ¼ do salário mínimo. Quanto ao primeiro requisito, restou 

amplamente demonstrado que a parte autora apresenta “autismo e 

epilepsia”, ficando demonstrado, portanto, de modo cabal, a 

incapacidade/deficiência irreversível. Não obstante, inexiste nos autos 

qualquer prova de que a deficiência apresentada pela autora, por ora, 

implique limitação ao desempenho de atividades ou restrição na 

participação social, já que os laudos acostados ao feito (id. 9040984) 

apontam que após frequentar a APAE por aproximadamente um ano, 

retornou para a escola de ensino fundamental e está cursando o 1º ano 

na Escola, ainda que de forma assistida, bem como está em atendimento 

médico com especialista. Ainda, o laudo médico de id. 12070611, dá conta 

que a infante é estudante. Mais, não há qualquer apontamento de que a 

limitação da parte autora exige a dedicação da genitora de modo a 

prejudicar sua capacidade de gerar renda, ao revés, os documentos 

carreados pelo requerido demonstram de forma inequívoca o exercício de 

labor regular e contínuo desta (id. 9040984 e id. 2974221); não bastasse 

isso, não aportou ao feito, ainda que minimamente, qualquer documento 

hábil a comprovar a necessidade de dispor de recursos maiores que os 

normais em razão de remédios ou tratamentos essenciais. Em relação à 

renda per capita (bem superior a 1/4 do salário), como ficou comprovado 

no estudo social (id. 9040984), a família tem condições de atender suas 

necessidades básicas quanto à saúde, alimentação, moradia e vestuários, 

adequados para os padrões da família, anotando, ainda, composição 

familiar diversa da indicada na petição inicial. Registro, por oportuno, que o 

benefício de amparo social deve ser concedido quando demonstrado com 

clareza a hipossuficiência de renda e a condição de deficiência capaz de 

impedir que a pessoa possa ter vida independente. Não deve ser 

prodigalizado a ponto de reforçar a renda de quem tem o indispensável 

amparo familiar e de serviços públicos de saúde, sob pena de 

descaracterizar o benefício e faltar recursos para quem realmente precisa 

dele para sobreviver. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO (ART. 203, V, CR/88 E LEI 

8.742/93). ESTUDO SOCIOECONÔMICO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 

PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença julgou 

improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial 

(LOAS/deficiente), ao entendimento de que a parte autora não reúne os 

requisitos exigidos constitucionalmente para a concessão do benefício 

(invalidez/incapacidade). 2. A concessão do benefício de prestação 

continuada denominado amparo social à pessoa portadora de deficiência 

física e ao idoso (art. 203 da CF/88 e art. 2º, V, Lei 8.742/93) exige 

apenas a comprovação de que a parte requerente é deficiente e/ou idosa 

e que não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família.3. No caso concreto, o Relatório de Estudo Social 

realizado em 2009 (fls. 84/86), noticia, no campo socioeconômico, que o 

grupo familiar é composto por 4 (quatro) membros, sendo: a autora (07 

anos), sua mãe (25 anos) e seus avós maternos (56 e 50 anos), que 

vivem na zona rural, não auferindo renda mensal exata e recebem o valor 

mensal de R$ 82,00, do programa Bolsa Escola. 4. De acordo com o laudo 

do assistente social, a parte autora tem um histórico de vida permeado de 

sofrimento e problemas. Entretanto, destaca que pode ouvir melhor com a 

ajuda de aparelho auditivo, o qual não tem condição financeira de adquirir. 

Aduz ainda que a criança sofre de anemia profunda e osteomielite 

crônica. Informa que a família vive em situação de vulnerabilidade, 

escassez de recursos e dificuldade de comunicação.5. Por sua vez, o 

laudo pericial, realizado em 2000, constata que a parte autora é 

surda-muda congênita, entretanto, afirma que a doença não a impossibilita 

de viver por meio próprio, podendo, inclusive, viver sem auxílio de 

terceiros. A perícia afirma ainda que é possível a reabilitação para algum 

tipo de trabalho, exceto os que necessitem do uso da audição e da voz. 6. 

Em que pese haver laudo assistencial favorável, a parte requerente não 

foi considerada incapacitada para o trabalho e nem para a vida 

independente, não preenchendo o requisito invalidez/incapacidade, pelo 

que não faz jus ao benefício assistencial. Com efeito, a ausência de 
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comprovação de um dos requisitos exigidos pela Lei n. 8.742/93 enseja o 

indeferimento do benefício de amparo social ao deficiente. Postos assim 

os fatos, não merece reforma a sentença recorrida. 7. Apelação 

desprovida. (AC 0021060-63.2010.4.01.9199TRF 1ª Região, 1ª Turma, 

Relator Jamil Rosa de Jesus Oliveira, DJE 04/02/2015). 3. DISPOSITIVO 3.1. 

ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente improcedente os pedidos contidos na 

inicial, ficando a(o) autor(a) isenta do pagamento das custas e despesas 

processuais, por se tratar de parte benefíciária da Assistência Judiciária 

Gratuita. 3.2. Incabível o reexame necessário. 3.3. Após o trânsito em 

julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.4. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 14 

de maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002726-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARGIRA BERLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que, embora tenha sido 

digitalizado na r. decisão retro a audiência como sendo 05/10/2018, tal 

data está equivocada e deve ser considerada a data de 05/09/2018 para a 

realização do ato. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de julho de 2018. BELQUES 

SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 389 Nr: 2995-29.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR BELLÓ, EDUARDO BELLÓ SIGNOR (menor rep. 

p/ sua mãe), LUCAS BELLÓ SIGNOR (menor rep. p/ sua mãe)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE - OAB:74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para às providências solicitadas no ofício n. 

105/2018 de fls. 295(oriundo do Cartório de Registro de Imóveis de 

Arinos-MG).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119176 Nr: 55-71.2016.811.0045

 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: KWDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHCV, LCDC, AMC, CADSC, CADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO JARBAS MOREIRA - 

OAB:OAB-MG 14.738, GEANDERSON RICARDO REIS PESSOA - 

OAB:OAB-MG 159.298

 Intimação do requerido:"Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25405 Nr: 3228-21.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da informação de que a parte não compareceu a pericia, 

manifeste-se o seu patrono em 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113570 Nr: 5843-03.2015.811.0045

 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: ANTONIO LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Initmação das partes para que fiquem cientes e providenciem o 

necessário, tendo em vista a perícia agendada para o dia 20/08/2018 às 

14:00h nas dependências da reclamada, com a perita VERA LUCIA 

KUNSLER(fls. 292).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111860 Nr: 4850-57.2015.811.0045

 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: ELIAS NASCIMENTO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação da parte autora para que no prazo legal, apresente 

contrarrazões de apelação.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000491-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PIVETTA CESARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000491-42.2018.8.11.0045. Como medida de prudência, 

proceda-se à intimação do Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 

20 (vinte) dias, indique estabelecimento de saúde habilitado como Unidade 

de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) ou como 

Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) que preste o 

tratamento recomendado no relatório médico, arquivado no evento n.º 

12091526, e caso não haja o fornecimento do tratamento em sua exatidão, 

esclareça qual a forma de tratamento para diagnóstico da exequente, 

indicado também no referido relatório médico. Após, venham conclusos 

para exame. Devido a necessidade de dar-se continuidade ao tratamento 

médico, Defiro a liberação da quantia de R$ 40.420,46 (quarenta mil, 

quatrocentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), necessária para 

custear a sessão/aplicação prevista para o dia 24/07/2018, devendo a 
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autora prestar contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da 

realização do tratamento. Proceda-se a transferência eletrônica do valor 

para a Conta Corrente nº 7078-5, Agência nº 2304, Banco Unicred, de 

titularidade do Centro de Câncer de Sinop (CECANS) – CNPJ nº 

05.668.840/0001-40. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002678-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE OAB - MT21579/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. R. V. (RÉU)

 

Processo n.º 1002678-23.2018.8.11.0045. HOMOLOGO o pedido de 

desistência do prazo recursal formulado pelo autor. Certifique-se o 

trânsito em julgado da decisão proferida nos autos. Após, cumpra-se a 

decisão acostada ao ID n.º 14064849, remetendo o feito ao juízo da 6.º 

Vara Cível desta Comarca. Intime-se o autor, através do advogado 

constituído, via DJe. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88835 Nr: 2736-19.2013.811.0045

 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: ONILDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA-ME, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, 

FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA, CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO 

E REPRESENTAÇÕES(BR TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, 

Guilherme Francisco Dorigan - OAB:15110-A, gyordano reiners 

brito almeida - OAB:23574/O, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA 

- OAB:PE/23.748, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173-B/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Processo n.º 2736-19.2013.811.0045.

Em conformidade com consulta realizada no Sistema de Controle de 

Processos APOLO, deflui-se que o processo permaneceu em carga com o 

advogado que defende o réu Município de Lucas do Rio Verde/MT, durante 

o decurso do prazo para interposição de recurso. Portanto, diante deste 

cenário, DETERMINO A RESTITUIÇÃO, à defesa da companhia denunciada 

à lide Nobre Seguradora do Brasil S/A, do prazo para interposição do 

recurso contra a decisão judicial juntada nas fls. 590/591 dos autos.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 626 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83246 Nr: 2726-09.2012.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIELLE PEREIRA DE SOUZA PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2726-09.2012.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud, Renajud, InfoSeg e Siel, visando obter informações a 

respeito do atual endereço da requerida.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se à 

expedição de mandado judicial de busca e apreensão e citação da 

requerida, registrando-se o referencial de endereço do sistema RenaJud, 

que segue no anexo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107371 Nr: 2508-73.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAINA GILDA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 2508-73.2015.811.0045.

Com fundamento no teor do art. 9.º do Código de Processo Civil, intime-se 

a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da 

petição juntada nas fls. 199/205 dos autos.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 196 dos autos.

Após, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102541 Nr: 6716-37.2014.811.0045

 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: RIO VERDE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84047 Nr: 3560-12.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR CARLOS OLSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A 

(CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Processo n.º 3560-12.2012.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Odair Carlos Olson 

contra Centrais Elétricas Matogrossenses S/A, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.
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É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42791 Nr: 3100-59.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRY HERREIRO DE MACEDO, IZABELLY HERREIRO DE 

MACEDO, IRAQUITYARA SILVA LIMA, ARTHUR GABRIEL LIMA 

FERNANDES, HERBERT VINICIUS LIMA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO PRÓ ASFALTO SORRISO 

IPIRANGA - APASI E APASI CONCESSIONÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT/6.179-B

 Processo n.º 3100-59.2011.811.0045.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30073 Nr: 156-55.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 156-55.2009.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42678 Nr: 2987-08.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SOTIER WOLFF - 

OAB:16.847/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2987-08.2011.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud, Renajud, InfoSeg e Siel, visando obter informações a 

respeito do atual endereço da executada.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação da executada, mediante 

a expedição de carta precatória, registrando-se ambos os referenciais de 

endereço indicados nos extratos dos sistemas InfoJud e RenaJud, que 

seguem em anexo, para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação 

da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37846 Nr: 2883-50.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO ALVES DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS VALDIR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 Processo n.º 2883-50.2010.811.0045.

Conquanto possível, sob o ponto de vista jurídico, a realização de penhora 

de créditos e de direitos patrimoniais [art. 835, inciso XII do Código de 

Processo Civil], tenho a compreensão de que se mostra inviável, sob o 

ponto de vista utilitarista, a realização de penhora dos direitos que o 

devedor possui, em decorrência do contrato de alienação fiduciária em 

garantia de veículo automotor. É que resultado-final, base da teoria 

utilitarista, da penhora de direitos e créditos sobre o veículo objeto de 

contrato de alienação fiduciária será nulo, pois não é crível que o 

devedor-fiduciário, após a realização do ato de constrição judicial, 

continue a quitar o contrato de mútuo (visto que tem a expectativa 

concreta de perda do bem), o que, ao final prejudicará o credor da ação 

executiva (que, na expectativa de percepção de créditos que não serão 

realizáveis, pode permanecer inerte, sem envidar a persecução de outros 

bens) e, ao mesmo tempo, o credor-fiduciário (que dificilmente terá a 

contrapartida contratual).

Em síntese: malgrado a penhora de direitos e créditos sobre veículo objeto 

de contrato de alienação fiduciária se mostre, segundo jurisprudência 

majoritária, perfeitamente possível no plano prático-fenomênico é, por 

outro lado, medida totalmente inócua e ineficaz, que não satisfaz o 

interesse do credor [art. 797 do Código de Processo Civil] e somente cria, 

no âmbito da relação processual, incidentes infundados que 

comprometerão a celeridade processual. INDEFIRO, portanto, o pedido de 

expedição de ofício ao Detran/MT e de penhora de direitos aquisitivos 

derivados de alienação fiduciária em garantia do veículo GM/Monza.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123043 Nr: 2099-63.2016.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS, EJ

 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:

 Processo n.º 2099-63.2016.811.0045.

A escrivania deverá providenciar a intimação de José Felix Santos, 

através do advogado constituído, via DJe, acerca do conteúdo das 
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decisões judiciais arquivadas nas fls. 54/55, 62, 68 e 79 dos autos

Intime-se o inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

a juntada da certidão negativa de débitos da Fazenda Pública Estadual, 

expedida pela PGE/MT, e da Fazenda Pública Nacional. Após, venham 

conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30732 Nr: 932-55.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANISIO JOSÉ BIEGER, NEUSA GIRERDI BIEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, THAYS V. S. A. L. FRANCISCO - OAB:MT/13.084-A

 Processo n.º 932-55.2009.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se a 

decisão proferida transitou em julgado. Após, venham conclusos para 

exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85401 Nr: 4987-44.2012.811.0045

 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: MARCOS JOSÉ KOENIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 4987-44.2012.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 343 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93629 Nr: 732-72.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 732-72.2014.811.0045.

Considerando-se que a requerida, devidamente intimada, deixou de 

apresentar impugnação, DETERMINO que se providencie o pagamento da 

quantia em dinheiro exigida no requerimento de cumprimento de sentença, 

mediante requisição de pequeno valor.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118848 Nr: 8852-70.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DE OLIVEIRA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 Processo n.º 8852-70.2015.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o teor da impugnação ao cumprimento de sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104062 Nr: 827-68.2015.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. DALBOSCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARA DA SILVA SANTOS ME, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:11341/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 Processo n.º 827-68.2015.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105116 Nr: 1358-57.2015.811.0045

 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: R. DALBOSCO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARA DA SILVA SANTOS ME, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 Processo n.º 1358-57.2015.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 
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débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103609 Nr: 583-42.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEREMIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS AGROPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 583-42.2015.811.0045.

Com espeque no conteúdo normativo do art. 134, §§ 2.º, 3.º e 4.º do 

Código de Processo Civil, RECEBO o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, conferindo o efeito suspensivo do andamento do 

processo principal.

Desentranhe-se o requerimento de desconsideração da personalidade 

jurídica. Distribua-se, registre-se e autue-se como incidente processual, 

que deverá tramitar em autos apartados e apensados ao processo 

principal [art. 1.228, § 2.º da CNGC/TJMT]. Após, intime-se a 

exequente/requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, concretize 

o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e indeferimento do pedido [art. 290 do Código de Processo 

Civil].

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 84 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31329 Nr: 959-38.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO LUIZ PORTELA, NELCI MORAES 

PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/11324, RODRIGO 

DIRENE DE MORAES - OAB:1878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT

 Processo n.º 959-38.2009.811.0045.

Intimem-se os executados para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

comprovem a existência atual da averbação realizada na matrícula do bem 

imóvel.

Intime-se a exequente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se os executados realizaram a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97390 Nr: 3858-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:OABMT 8.166-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, Gilberto Cristofolini - OAB:15.882/MT

 Processo n.º 3858-33.2014.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada na fl. 811 dos autos. 

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 140046 Nr: 3477-20.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELEY DA SILVA VIEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3477-20.2017.811.0045.

Deveras, segundo a norma de regência, a viabilidade técnica dos 

embargos de declaração está condicionada a existência de erro material, 

de omissão, de obscuridade ou de contradição, de que padeça 

determinada decisão judicial ou sentença [art. 1022 do Código de 

Processo Civil]. A situação de omissão, que motiva a formulação dos 

embargos de declaração, constitui a total ausência de referência, no 

âmbito da decisão judicial, sobre ponto fundamental da lide (questões de 

direito relevantes para decisão de mérito) que o juiz deveria se pronunciar 

[art. 1022, inciso II do Código de Processo Civil].

Pois bem. Da análise minuciosa do material cognitivo produzido no 

processo, denota-se que a decisão judicial prolatada, não revela a 

existência de qualquer ponto obscuro, omissão, contradição ou erro 

material, pois examinou todas as questões de direito relevantes para a 

decisão. A temática relacionada ao excesso de penhora e a liberação da 

restrição judicial integra o mérito dos embargos à execução fiscal e será 

abordada quando da sentença de mérito.

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente lançado.

Intime-se a embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste a respeito do conteúdo da impugnação aos embargos e 

documentos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40955 Nr: 1260-14.2011.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO EBERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 Processo n.º 1260-14.2011.811.0045.

Traslade-se cópia da sentença de mérito e do venerável acordão, 

juntados nas fls. 246/254, 434/444 e 504/515 dos autos, para os autos da 

ação principal.
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Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação do executado, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111310 Nr: 4578-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDIMAR ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL NOERI ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4578-63.2015.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114906 Nr: 6628-62.2015.811.0045

 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: ROSA DO NASCIMENTO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Processo n.º 6628-62.2015.811.0045.

Intime-se a requerente, mediante a expedição de mandado e, também, 

através do advogado constituído, via DJe, para que, dentro do prazo 

máximo de 10 (dez) dias, compareça no Cartório da Terceira Vara Cível 

para coleta dos grafismos, registrando-se que a o não-cumprimento da 

determinação judicial produzirá, como consequência, na decretação da 

perda da prova e em presunção de regularidade e validade dos 

instrumentos de contrato juntados ao processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25893 Nr: 3766-02.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA - produtos agropecuários Ltda., LUIZ 

PICCININ, ROBERTO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3766-02.2007.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 192 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35861 Nr: 875-03.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NARCISIO GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT/2621

 Processo n.º 875-03.2010.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a 

matrícula atualizada do bem imóvel.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93589 Nr: 702-37.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J PAR AGRICOLA LTDA, JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:SP/257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 702-37.2014.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

promova o andamento no processo, pois o prazo requerido, para 

suspensão do processo, já se exauriu.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 120 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95774 Nr: 2536-75.2014.811.0045

 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: LAERTES MARQUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318/A, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3.277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT - 3418 - A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089/MT

 Processo n.º 2536-75.2014.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 
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intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99474 Nr: 5559-29.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DA SILVA CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5559-29.2014.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a expedição de edital [art. 

513, § 2.º, inciso IV do Código de Processo Civil], para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do débito, acrescido de 

custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. Transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de 

imediato, independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação [art. 525 do Código de 

Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82756 Nr: 2183-06.2012.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS, MSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT, MAICOM ALAN FRAGA VENDRUSCOLO - 

OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS FRATARI DA 

SILVEIRA TAVARES, para devolução dos autos nº 

2183-06.2012.811.0045, Protocolo 82756, 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): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85542 Nr: 5137-25.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM, LMR, LMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5137-25.2012.811.0045.

INDEFIRO o pedido de citação por edital dos executados. É que, a citação, 

realizada mediante a expedição de edital, exige, como condição de 

regularidade/validade, o prévio esgotamento de todos meios disponíveis de 

localização do réu e, ao mesmo tempo, o exaurimento dos instrumentos 

convencionais de citação (citação via postal e por oficial de justiça) [cf.: 

STJ, AgRg no AREsp n.º 771.538/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão, j. 06/10/2015; STJ, AgRg no AREsp n.º 430.022/BA, 3.ª Turma, 

Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 05/05/2015]. Na hipótese concreta, é 

possível divisar que o executado Marcio Alessandro Muniz foi citado 

pessoalmente (fl. 64/66), o que torna desnecessária a repetição do ato 

processual, e que foi expedida carta precatória, com a finalidade de 

proceder-se a citação dos devedores Luiz Muniz Rodrigues e Ida Pelegrini 

Rodrigues (fls. 70/71), que, até o presente momento, não se tem notícias 

acerca do estágio do seu cumprimento. Inviável, portanto, nesta quadra 

processual, a citação por edital dos executados.

Solicite-se informações sobre o cumprimento da carta precatória 

expedida.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117294 Nr: 7998-76.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA MINEIRO LTDA, TEREZINHA DE 

FREITAS B. RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7998-76.2015.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud, Renajud, InfoSeg e Siel, visando obter informações a 

respeito do atual endereço dos executados.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação dos executados, 

mediante a expedição de mandado judicial (Rua Amarilis) e carta com 

aviso de recebimento (Rua Francisco Cândido Xavier), registrando-se o 

referencial de endereço indicado no extrato dos sistemas InfoJud e Siel, 

que seguem em anexo, para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a 

quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do 

Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponha à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121121 Nr: 1132-18.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LEOMAR MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO 34847-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP
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 INTIMO a executada para manifestar acerca da certidão de fl. 74, 

manifestando sobre o depósito de R$ 4.201,48 de 23/06/2017 , e sobre o 

bloquei de valores de fl. 69.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001720-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO BISPO DOS SANTOS OAB - 593.976.241-72 (REPRESENTANTE)

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001720-37.2018.8.11.0045. Considerando a 

urgência/emergência do caso, tendo em vista a gravidade do quadro 

clínico apresentado pela requerente, representado pela existência de risco 

iminente à saúde, adicionado ao fato de que a decisão que determinou, em 

sede de antecipação de tutela, o fornecimento dos serviços de atenção 

domiciliar não foi atendida pelos requeridos, que permaneceram em estado 

de inércia, mesmo após intimados a cumprir ordem (‘vide’ os expedientes 

n.º 1398512 e n.º 1398513 na guia expedientes), com o objetivo de evitar 

grave prejuízo à saúde da requerente e protelação do tratamento médico 

necessário à reversão do quadro clínico apresentado pela autora, e como 

forma de concretizar os comandos das decisões judiciais prolatadas nos 

autos, Determino o bloqueio das contas públicas do Estado de Mato 

Grosso, no valor correspondente a R$ 65.550,00 (sessenta e cinco mil, 

quinhentos e cinquenta reais), quantia suficiente para custear o 

tratamento médico, por empresa de iniciativa privada, pelo período de 90 

(noventa) dias, tendo em vista o menor orçamento apresentado nos autos, 

pela empresa Lifemed (ID nº 14043991). A liberação dos valores será 

realizada em três parcelas mensais, após comprovada a prestação dos 

serviços pela empresa contratada, mediante a juntada nos autos da 

respectiva nota fiscal, cientes as partes de que a não prestação de 

contas, no prazo estabelecido, acarretará a imediata suspensão dos 

valores. Tratando-se de contratação de empresa de iniciativa privada 

prestadora do serviço de atenção domiciliar, considerando os termos do 

Ofício Circular nº 17-2017, determino a intimação dos requeridos para que, 

no prazo de 15 dias, através da equipe da SES/MT em Cuiabá, ou pelos 

Escritórios Regionais de Saúde da região que reside o paciente, 

apresentem nos autos relatório de supervisão acerca da classificação 

estabelecida pela empresa cumpridora da ordem judicial. Intime-se a 

requerente para que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação às contestações apresentadas [art. 350 do Código 

de Processo Civil]. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 

de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002934-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGRA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002934-63.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

particulares. E do material cognitivo engendrado no processo, é possível 

divisar que há, sem sombra de dúvidas, frágil elemento probatório 

lastreado nos autos, situação que repele a concessão da excepcional 

antecipação de tutela sem a realização de perícia médica judicial 

determinada para este fim. Portanto, Relego a análise do pedido de 

antecipação de tutela para momento posterior à realização de perícia 

médica judicial. Com espeque no teor do art. 1º da Recomendação 

Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio, para exercer a função de perito, o ilustre 

médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 

05/09/2018, a partir das 08h30min., observada a ordem de chegada. 

Intime-se a parte autora, através de seu advogado constituído, via DJe, 

para que compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte autora para que, caso 

queira, apresente quesitos (caso não tenha apresentado na petição inicial) 

e indique assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° 

do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta n.º 1 do CNJ/AGU/MTPS, 

a seguir expostos, a serem respondidos pelo ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. 

Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e 

Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a 
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serem arcados pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. Tão 

logo apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Concedo à parte requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002978-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA BATISTA RIBEIRO CAPELETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002978-82.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem a 

autora como agricultora/lavradora, constituindo-se início de prova 

documental, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações da autora e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Além disso, o longo tempo transcorrido desde a data do 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado em 20/09/2017 (ID 

14283242, pág. 4), fez desaparecer o fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, de modo a tornar incabível, também por esse 

motivo, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

buscada. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 

de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86577 Nr: 373-59.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIELTON CUNHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIELTON CUNHA DA SILVA, Cpf: 

02422958192, Rg: 2107379-1, Filiação: José Marques da Silva e Lindinalva 

Cunha da Silva, data de nascimento: 19/11/1984, brasileiro(a), natural de 

Peixoto de Azevedo-MT, solteiro(a), autônomo, Telefone 9902-9957. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada > DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 22/08/2018, às 16:45, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,DEFIRO o parecer ministerial de fl. 140. 

Assim, com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, 

designo audiência de justificação para o dia 22 de agosto de 2018, às 

16h45min, oportunidade em que o reeducando poderá apresentar 

justificativa a eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento de 

pena no regime semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no 

presente feito, podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente 

e, arrolar testemunhas que deverão comparecer em Juízo 

independentemente de intimação.Intime-se o reeducando no endereço 

constante nos autos e via edilícia. Dê ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 20 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.: 158124 Nr: 4714-55.2018.811.0045

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER JUNIOR DA SILVA SANTOS, LUCAS 

MARCOS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADE - OAB:6.730/MT

 Vistos etc.,

No processo nº 4855-74.2018 (Id. 158336), este Juízo homologou a prisão 

em flagrante do impetrante/paciente, bem como converteu-a em prisão 

preventiva.

Desta forma, entendo que o presente writ perdeu o objeto.

Assim sendo, DECLARO extinto o presente habeas corpus, sem resolução 

de mérito.

Sem prejuízo da realização da audiência de custódia determinada no item 

“1.1” do despacho de fl. 96, devendo, quando retornada, a carta 

precatória seja juntada no Auto de Prisão em Flagrante Delito supracitado.

 Com efeito, arquive-se o presente feito, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

De ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 158124 Nr: 4714-55.2018.811.0045

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER JUNIOR DA SILVA SANTOS, LUCAS 

MARCOS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADE - OAB:6.730/MT

 Vistos etc.,

1. Ante o teor do Ofício nº 3087/2018/DP-LRV de fl. 14 e dos documentos 

anexos de fls. 15/94, bem como o contido na certidão de fl. 95, delibero o 

seguinte:
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1.1. Encaminhe-se imediatamente carta precatória para a Comarca de 

Nobres/MT para realização da audiência de custódia dos conduzidos 

Cleber Junior da Silva dos Santos e Lucas Marcos Monteiro.

1.2. Extraia-se imediatamente cópia do auto de prisão em flagrante dos 

conduzidos Cleber Junior da Silva dos Santos e Lucas Marcos Monteiro, 

constante às fls. 19/65, e proceda-se a sua distribuição, registro e 

autuação nesta Comarca. Nesse feito, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestar sobre a homologação do citado ADPF e concessão de 

liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva, vindo-me na 

sequência conclusos.

2. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147442 Nr: 7857-86.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA SANTOS, MATEUS DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,

1. Homologo a desistência da pericia médica formulada pelos acusados à 

fl. 287. Comuniquem-se os profissionais nomeados à fl. 282.

2. Tendo em vista a juntada de provas após os memoriais finais (fls. 269, 

281 e 288/300), intimem-se as partes para, no prazo de 03 (três) dias, 

ratificarem ou retificarem as alegações derradeiras.

 3. Após, voltem-me conclusos.

4. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WENDER GAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 23/08/2018 Hora: 

14:00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LEAL DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 23/08/18 ÀS 14:15H 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LEAL DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia DATA: 23/08/18 HORA: 

14:30H (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA COSTA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 23/08/2018 Hora: 

14:45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DUTRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação DAS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência 

de Conciliação designada para o dia Data: 16/08/18 HORA: 14:00 (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003004-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003004-17.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALESSANDRA 

GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo, tal como a necessidade de perícia, 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. 

A parte requerente alega, em síntese, que é usuária da Unidade 

Consumidora de nº 6/1955263-7, e que, consoante faturas apresentadas, 

os valores de consumo de energia elétrica sempre variaram de R$ 100,00 

a R$ 155,00. Todavia, a partir de outubro de 2016, passou a receber 

faturas com valores acima da média, razão pela qual contatou a empresa 

concessionária requerida, momento em que fora marcada vistoria, que 

teria constatado normalidade no medidor, razão pela qual a requerente 
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postulou pela troca do medidor, que fora feita. Afirma que, após a troca do 

medidor, os valores das faturas retornaram à normalidade. Aduz que, 

antes da troca do medidor, havia feito um parcelamento do débito das 

faturas que haviam sido emitidas com valores acima da média, perfazendo 

o montante de R$ 700,86, que pleiteia o ressarcimento, uma vez que alega 

ter sido indevidamente pago. A parte requerida, instada a se manifestar, 

não demonstrou que os excessos apresentados na fatura da parte 

requerente são devidos. Constitui-se a controvérsia, basicamente, em 

saber se houve irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na 

residência da parte autora, ou se, ao contrário, houve efetivo consumo de 

energia elétrica nas quantias indicadas pela requerida. Pois bem. 

Considerando os fatos narrados pelas partes, entendo não se poder 

atribuir à parte autora o ônus de provar o alegado, por dois motivos: 

impossibilidade de averiguação de irregularidades no aparelho medidor e 

pela regra processual da inversão do ônus da prova, incidente nos casos 

de relação de consumo (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor). Em princípio, caberia ao autor provar que houve erro na 

medição de seu consumo de energia elétrica, uma vez que se trata de fato 

constitutivo de seu direito. Contudo, necessária se mostra a inversão do 

ônus probatório no presente caso. O Código de Defesa do Consumidor 

possibilita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor desde 

que presente a verossimilhança de suas alegações ou quando o 

consumidor for hipossuficiente. Que se trata de uma relação de consumo 

estabelecida entre as partes não há dúvida, pois o autor é consumidor de 

um serviço ofertado pela ré/fornecedora. Um dos requisitos acima 

apontados pelo inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor 

está presente, qual seja, a hipossuficiência do consumidor em face da 

concessionária ré, sendo, portanto, de rigor a inversão do ônus da prova. 

Assim, invertido o ônus probatório, o que se tem é que a requerida tem o 

dever de demonstrar que a medição do consumo foi correta, tarefa que 

não desempenhou devidamente. Em sua contestação, a requerida apenas 

sustenta que as cobranças foram regulares, uma vez que não foi 

constatada pela sua equipe técnica qualquer irregularidade no aparelho de 

medição instalado na residência do autor. Neste sentido, cumpre ressaltar 

que eventual procedimento utilizado pela Energisa para apuração da 

irregularidade na caixa de medição e para a aferição das supostas 

diferenças de consumo, não obstante previstos em resoluções da ANEEL, 

não podem ser considerados válidos para sustentar a cobrança dos 

referidos valores, uma vez que tal procedimento é unilateral e, sem dúvida 

alguma, deve ser considerado como uma prática abusiva à luz da 

legislação consumerista, na medida em que coloca o consumidor em uma 

posição altamente desfavorável. Note-se que não se nega à empresa 

concessionária do serviço público a possibilidade de apuração de 

eventuais diferenças de consumo. Todavia, tais diferenças deverão ser 

necessariamente apuradas e cobradas pelas vias judiciais, dando-se ao 

consumidor toda a oportunidade de defesa e, principalmente, sujeitando o 

fornecedor ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das 

diferenças de consumo e seus valores. Caso sejam devidas, tais 

diferenças poderão ser eventualmente cobradas pela fornecedora do 

serviço em procedimento próprio (ação de conhecimento), sujeitando-a, 

por óbvio, ao ônus de comprovar sua existência e seus valores, para que 

se torne certa e exigível. Ademais, a requerida não demonstrou nos autos 

que realmente agiu sob o manto da legalidade, uma vez que sequer fez 

juntar o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidades), levando-se a 

concluir que não há nos autos qualquer prova documental, oral ou pericial, 

da regular cobrança pela requerida. Aliás, nos termos do § 2º do artigo 38 

da Resolução 456/00 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), a 

ré não deu cabo ao seguinte mister: “a concessionária deverá encaminhar 

ao consumidor o laudo técnico da aferição, informando as variações 

verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e esclarecendo 

quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão 

metrológico oficial”. Observa-se, assim, que a ré agiu com indisfarçável 

negligência profissional ao cobrar valores ilegítimos, sem causa 

demonstrada. Se a ré deixa de pautar sua ação com as cautelas 

necessárias, agindo temerariamente na administração de seus negócios, 

deve arcar com os riscos de seu empreendimento, respondendo pelos 

prejuízos que seu ato contribuiu para causar a outrem. Assim, o débito 

cobrado, em excesso, pela prestadora é indevido e deve ser cancelado 

dos registros definitivamente, devendo a consumidora ser ressarcida no 

que pagou indevidamente, perfazendo o total de R$ 700,86. Ante o 

exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça 

inicial para o fim de: a) Condenar a instituição requerida, a título de 

indenização por repetição do indébito, no pagamento da quantia em 

dinheiro equivalente a R$ 700,86, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a 

citação; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para 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 12 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, 15 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003624-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHIAVUZZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003624-29.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EDUARDO 

SCHIAVUZZO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Primeiramente, deixo 

registrado, de antemão, que se afigura absolutamente desnecessária a 

realização de perícia técnica e/ou a produção de prova testemunhal na 

situação hipotética sub judice, porque não se revela imprescindível para o 

regular deslinde do litígio, visto que a celeuma estabelecida no processo 

envolve, em caráter de exclusividade e de forma cumulativa, a abordagem 

de questões de direito e de fato que não demando a produção de prova. 

Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da 

lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Aduz a parte requerente 

que é titular da UC nº 6/1886368-8, e que seu consumo varia entre R$ 

34,86 e R$ 75,33, uma vez que trabalha como agrônomo, e fica 

frequentemente 03 dias por semana fora de casa, uma vez que viaja a 

trabalho. Alega que, em julho de 2017, recebeu uma carta da empresa ré 

informando visita técnica na residência para inspeção no medidor, e que 

foram constatadas anormalidades resultando em faturamento inferior ao 

correto, e que na mencionada carta constava o valor dos remanescentes 

calculados como sendo R$ 785,30. Afirma que não solicitou a visita, e que 

a mesma fora feita sem sua presença. Aduz que, após a visita, os valores 

das faturas subiram vultosamente. Pleiteia a restituição dos valores 

indevidamente pagos. De outro lado, a Reclamada demonstrou 

efetivamente a existência de irregularidade na unidade consumidora, 

trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, planilhas de 

cálculo de revisão de faturamento, termo e anexo fotográfico (IDs 

10557773, 10557774, 10557775, 10557777, 10557778 e 10557779), 

demonstrando suficientemente que havia irregularidade na unidade 

consumidora, descrita como “ligação invertida – intervenção de terceiros”. 

Assim, há prova suficiente que demonstre que a parte autora usufruiu da 

prestação de serviço – energia elétrica –, possuindo a empresa ré, 

nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita 

com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL, e enviar o nome da 

Reclamante ao Cadastro de inadimplentes. Aliás, referida fatura foi 

extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 

133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe: 

“CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da 

Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 129. 

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve 
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adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A 

distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização 

de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir 

o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado 

conforme Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu 

critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante 

legal; III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a 

violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até 

Resolução 479, de 03.04.2012) IV - efetuar a avaliação do histórico de 

consumo e grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos; a) medição fiscalizadora, com 

registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele 

que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º A partir do recebimento do TOI, o 

consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II 

do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos casos em que houver a necessidade 

de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que 

certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou 

entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer 

a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada 

a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” (g.n.) Por essa 

razão, e comprovado que as cobranças são devidas, não há que se falar 

em restituição dos valores cobrados. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, como consequência, 

Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerente isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

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 15 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, 15 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA CELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002245-53.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GIOVANA CELA 

REQUERIDO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 
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situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. MÉRITO Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Trata-se de ação interposta por 

GIOVANA, nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato c/c 

dano material e moral” que move contra EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM 

SISTEMAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, sustenta, em apertada 

síntese, que houve vício de consentimento na contração, pois foi induzida 

em erro, tendo aderido à proposta contratual que ocultava pacto financeiro 

diverso. A parte reclamada, devidamente citada, não compareceu a 

audiência de conciliação e não apresentou defesa, razão pela qual 

decreto a sua revelia. Entretanto a revelia não induz, necessariamente, ao 

acolhimento dos pedidos, os quais passo a analisar. Os danos morais não 

devem ser reconhecidos, à medida que não restou comprovada situação 

excepcional de afronta aos atributos de personalidade da parte autora. A 

simples adesão ao “sistema de marketing multinível denominado BBOM”, 

por si só, não é capaz de atingir direitos personalíssimos ou 

extrapatrimoniais. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESSARCIMENTO DE 

QUANTIA PAGA. "SISTEMA BBOM". DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA 

CONFIRMADA NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO 

INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006637706, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 31/08/2017).-grifei- A demandante efetuou o 

pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com o intuito de aderir ao 

sistema de associação para oferta de serviço de rastreamento e 

monitoramento. Ao que tudo indica, após o pagamento, a autora teria a 

possibilidade de comercializar os rastreadores e serviços fornecidos pela 

requerida, passando a auferir lucro com o ingresso de novos aderentes 

ao sistema da requerida. Todavia, do que se depreende dos autos, a 

relação não foi formalizada, sendo que a autora não recebeu o produto, 

nem o serviço, ou mesmo, a restituição do valor investido, apesar dos 

pagamentos efetuados. Sendo assim, considerada a revelia da empresa e 

a notícia de que é objeto de investigação pela prática de pirâmide 

financeira, deve ser atendida em parte a pretensão da autora. Isto porque 

a apropriação da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais) sem 

contraprestação configura enriquecimento ilícito. Portanto, reconheço o 

direito da requerente à restituição do valor investido. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos 

materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 12.000,00 (doze mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu 

arbitramento; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 

2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNARA CRISLEY DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001488-59.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAYNARA 

CRISLEY DE SOUZA ANDRADE REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A reclamante alega, em síntese, que contratou um plano de 

aluguel da máquina Cielo/Cartões, pelo valor de R$79,95 (setenta e nove 

reais e noventa e cinco centavos), pelo período de 06 meses, sendo os 

alugueis descontados em sua conta corrente. Afirma, que os valores 

descontados não eram conforme o ajustado entre as partes e que em 

virtude disso, decidiu cancelar o contrato. Aduz ainda, que pela demora na 

solução do conflito, teve prejuízos materiais no valor de R$ 4.516,00 

(quatro mil, quinhentos e dezesseis reais). Assim, requer a condenação 

da Empresa Ré, pelos lucros cessantes e a restituição do valor de 

R$178,90 (cento e setenta e oito reais e noventa centavos) descontados 

indevidamente. Por outro lado, a contestação apresenta apenas meras 

alegações, carecendo de documentos que contrariem as alegações da 

parte autora. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade dos débitos em conta corrente, e a parte requerida não logrou 

êxito em fazer prova do contrário. Efetivamente, do confronto/cotejo 

analítico do material cognitivo produzido no processo, deduz-se que a 

empresa requerida não comprovou, de maneira categórica, a 

regularidade/legitimidade da cobrança — ponto crucial/nodal que a 

requerida poderia lançar mão, para efeito de excluir a caracterização da 

responsabilidade civil e que, portanto, pendeu por pesar sobre os seus 

ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por 

fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de falha na prestação de serviços, traduzida na 

cobrança indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível 

de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano Logo, reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00, quantia que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que tange ao 

pedido de lucros cessantes, tenho que não restou suficientemente 

demonstrado nos autos, inclusive, sequer consta a atividade de labor 

desenvolvida pelo Reclamante, razão pela qual deixo de acolher o pedido 

de indenização por lucros cessantes. Ante o exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim 

de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00, corrigida monetariamente 

pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi arbitrada a 

indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) Condenar a 

reclamada, a título de restituição, ao pagamento da quantia de R$ 178,90 

(cento e setenta e oito reais e noventa centavos), corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao 

ano, contabilizados desde a citação; c) Determinar o imediato 

cancelamento do aluguel e retirada da máquina de cartões; d) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 
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9.099/1995. 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. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos 

etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme 

autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde-MT, 19 

de fevereiro de 2018 Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA AUXILIADORA TEIXEIRA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA OAB - MT17089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONE BARBOZA LIRA (REQUERIDO)

R. MENDES BORGES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000544-57.2017.8.11.0045 REQUERENTE: HOSANA 

AUXILIADORA TEIXEIRA CAETANO REQUERIDO: PETRONE BARBOZA 

LIRA, R. MENDES BORGES - ME Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

DECIDO: Observa-se que a causa em exame ostenta complexidade em 

razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de 

perícia grafotécnica, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do 

Código de Processo Civil, justamente para apurar se há identidade entre a 

assinatura inserta no contrato de compra e venda referente ao requerido 

Petrone com os documentos pessoais da parte Reclamada, expediente 

que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados 

Especiais, consoante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. A Reclamada 

alega, em contestação, que não assinou nenhum documento de contrato 

de compra e venda. A parte Reclamante impugnou alegando ser da 

reclamada a assinatura aposta. Havendo alegação de falsificação de 

assinatura, tal fato somente pode ser comprovado por conhecimentos 

técnicos, a realização da prova pericial mostra-se indeclinável à aferição 

da alegada falsidade, que por envolver matéria complexa afasta a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do 

processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da 

Lei 9.099/95. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito a presente 

reclamação. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de fevereiro de 

2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004217-92.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA STEFANI DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004217-92.2016.8.11.0045 REQUERENTE: PAULA STEFANI DA 

SILVA BRITO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A reclamante alega, em síntese, que ao tentar crediário na praça local, 

tomou conhecimento de que seu nome fora inserido junto ao Serasa, por 

dívida que desconhece no valor de R$114,60 (cento e quatorze reais e 

sessenta centavos), devendo tratar-se de fraude. Assim, pleiteia 

indenização por danos morais e inexigibilidade do débito. Destaco que não 

houve impugnação à contestação no PJE. Por outro lado, a contestação 

apresenta apenas meras alegações, carecendo de documentos que 

contrariem as alegações da parte autora. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da cobrança do valor de R$114,60 

(cento e quatorze reais e sessenta centavos, e a parte requerida não 

logrou êxito em fazer prova do contrário. Efetivamente, do 

confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

deduz-se que a companhia requerida não comprovou, de maneira 

categórica, a regularidade/legitimidade da cobrança — ponto crucial/nodal 

que a requerida poderia lançar mão, para efeito de excluir a 

caracterização da responsabilidade civil e que, portanto, pendeu por 

pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua 

comprovação [art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil; art. 14, 

§ 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de falha na 

prestação de serviços, traduzida na cobrança indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Entretanto, no caso 

em testilha, observo que a parte reclamante possui inscrição anterior à 

inscrição realizada pela empresa reclamada em seu nome, sem notícia nos 

autos de que a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência 

de dano moral indenizável no caso retratado nos autos. Portanto, a parte 

Reclamante possui inscrição preexistente. Nesse sentido é a Súmula 385 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça:: Súmula 385. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Por isso, entendo que a parte reclamante não sofreu abalo 

de crédito, isto porque, preexiste legítima inscrição em seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, não havendo o que se falar, portanto, em 

indenização por danos morais. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Declarar a 

inexistência do débito da parte Autora com a parte Ré, referente á dívida 

em litígio, determinando a exclusão do nome da parte Reclamada dos 

cadastros de inadimplentes referente ao contrato discutido nestes autos, 

sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) em caso de 

descumprimento; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para 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. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004077-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004077-24.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANA MARIA DA 

SILVA SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte requerente alega em síntese, que sempre cumpriu com suas 

obrigações perante a Empresa, não sendo legitima a restrição apontada 

junto ao Serasa. Aduz ainda, que não recebeu prévia notificação sobre a 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por esses 

motivos requer a anulação do negócio jurídico e a condenação da 

Reclamada por danos morais. Em contestação, a Reclamada afirma que o 

Autor é titular do nº (65) 9.9630-1971, desde 10/03/2016 e junta aos autos 

extrato de detalhamento das contas de utilização dos serviços, o que 

gerou o débito discutido nos autos. Destaco que não houve impugnação à 

contestação no PJE. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Compulsando 

os autos e os documentos juntados a ele, verifico que o que se tem de 

relevante é que sustenta a Reclamante, que não houve notificação prévia 

sobre a inclusão do seu nome junto ao Serasa, assim, entendo que razão 

não assiste à parte Autora. Cumpre ressaltar, que embora os órgãos 

responsáveis pelo cadastramento de negativações sejam responsáveis 

solidariamente, a obrigação de informar a existência de possível restrição 

é do órgão cadastrador, não necessitando de uma 2ª notificação prévia. 

Reputa-se assim, existente a relação de consumo entre as partes, mas 

restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. Posto 

isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. I. Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme artigo 40 da Lei n.9.099/95. II. Int. 

Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES MARIA OLIVEIRA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001420-12.2017.8.11.0045 REQUERENTE: TAMIRES MARIA 

OLIVEIRA LEAL REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §

§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Inicialmente, deixo de acolher a preliminar de falta de 

interesse de agir, argüida na contestação, pois a parte que se sente 

lesada, tem necessidade de ir a Juízo para pleitear a tutela almejada. A 

parte requerente alega em síntese, que nunca realizou nenhum negócio 

jurídico com a Reclamada. Aduz ainda, que sempre cumpriu com suas 

obrigação, não tendo motivos para ver seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por esses motivos requer a anulação do negócio 

jurídico e a condenação da Reclamada por danos morais. Em contestação, 

a Reclamada afirma que a Autora é titular do cartão de crédito VISA FÁCIL 

nº 4096.0158.3720.7955, estando com saldo devedor e junta aos autos 

proposta de abertura de conta, devidamente assinado, bem como extratos 

de detalhamento das faturas de utilização dos serviços, o que gerou o 

débito discutido nos autos. Destaco que não houve impugnação à 

contestação no PJE. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Compulsando 

os autos e os documentos juntados a ele, verifico que o que se tem de 

relevante é que sustenta a Reclamante, que a inscrição do seu nome junto 

ao Serasa é indevida, de outro norte, trouxe a Reclamada documentos que 

comprovam o alegado na contestação. Assim, entendo que razão não 

assiste à parte Autora. Posto isso, julgo improcedente os pedidos 

formulados na petição inicial, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. I. Homologo a decisão proferida pela Juíza 

Leiga, conforme artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 

19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004699-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004699-06.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEIDIANE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art.51, §2º, Lei 9.099/95), condeno a parte Reclamante no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 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. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas de Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004745-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004745-92.2017.8.11.0045 REQUERENTE: REGIANE MEDEIROS 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art.51, §2º, Lei 9.099/95), condeno a parte Reclamante no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 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. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010508-57.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HOEFEL MORANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO)

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010508-57.2014.8.11.0045 REQUERENTE: DANIEL HOEFEL 

MORANDINI REQUERIDO: OI MÓVEL 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. 

Sobre o tema 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 

entende 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). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado (ID 4318742) que veio datado, ao 

final, em 13/04/2015, entretanto foi publicado em 02/12/2016, e o 

embargante quer que conste a data, no julgado, de 02/12/2016, entendo 

que o embargo de declaração não merece provimento pois, para todos 

efeitos, a data válida é sempre a que a parte tomou conhecimento, ou a 

partir de que foi publicada, tornada pública. E ficou bem claro que a 

decisão foi disponibilizada em 02/12/2016, devendo ser considerada esta 

data e não a data assinada na decisão, que nada interfere no caso de 

interposição de recurso ou aplicação do Novo CPC. A decisão foi 

publicada na vigência do novo CPC, para todos efeitos. Posto isso, 

conheço os embargos de declaração e não os acolho. 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 19 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003890-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LRV COMERCIO VAREJISTA E CONVENIENCIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003890-50.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: EVANDRO ROBERTO 

CORTEZIA EXECUTADO: LRV COMERCIO VAREJISTA E CONVENIENCIA 

LTDA - ME 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. Sobre o tema 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 entende 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). 

Em decorrência do exposto e considerando que a pretensão da parte 

embargante se consubstancia na manifestação de acolhimento de 

embargos a execução sem garantia de juízo, têm-se que a decisão 

embargada marcou audiência de instrução frente a exceção de 

pre-executividade que vem a ser um dos instrumento utilizados no 

processo de execução pelo devedor, através da provocação do órgão 

jurisdicional, como o intuito de suspender a ação executiva, mediante a 

argüição de uma nulidade processual. In casu, a nulidade processual 

arguida possui a fumaça do bom direito, pois o impetrante é pessoa 

jurídica diversa da apresentada no contrato, objeto da execução, alegando 

ainda que não assinou nenhum contrato com o exeqüente. Por isso 

necessária audiência de instrução para esclarecimento das partes, 

especialmente no que diz respeito a assinatura contratual. Posto isso, 

conheço os embargos de declaração e não os acolho. 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 19 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002588-83.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JOAO DOS 

SANTOS SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 
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Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Sobre o tema 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 

entende 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). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço de ambos os 

embargos de declaração e não os acolhos. 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. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-92.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FELIZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010236-92.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MARLENE FELIZ DE 

PAULA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Sobre o 

tema 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 entende 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). Em decorrência do exposto e considerando 

que a pretensão da parte embargante se consubstancia na revisão do 

julgado, uma vez que a sentença foi bem clara que a questão trata de 

dano moral puro, entendo que o embargo de declaração não merece 

provimento. Posto isso, conheço os embargos de declaração e não os 

acolho. 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 19 de fevereiro de 

2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JADIR FACCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001705-05.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE JADIR 

FACCIO - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. Sobre o tema 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 

entende 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). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na declaraçao de hipossuficiencia da pessoa jurídica, em 

suas razões, alega que o art. 99 do CPC/15, possibilita que o pedido de 

gratuidade da justiça posso ser formulado na petição inicial. Aduz que a 

embargante atualmente não possui renda para arcar com ônus 

processuais ou sucumbências do presente processo. Requer 

esclarecimento da sentença, a fim de acolher ou não a concessão do 

beneplácito da Assistência Judiciária Gratuita. Inexiste óbice à concessão 

dos benefícios da Lei nº 1.060/1950 à pessoa jurídica, com ou sem fins 

lucrativos. Nesse sentido, o STJ editou a Súmula nº 481, nos termos da 

qual: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem 

fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais”. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 98, 

positivou o entendimento em questão: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. Assim, para que haja o 

deferimento do pleito, é necessária a comprovação da impossibilidade de 

pagamento das custas e demais despesas processuais, cabendo ao 

postulante acostar aos autos documentos passíveis de demonstrar a 

alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira. No caso, é 

inviável o deferimento da gratuidade da justiça ao embargante, pois a parte 

não trouxe aos autos quaisquer documentos suficientes para comprovar a 

situação de insuficiência econômica, uma vez que se trata de pessoa 

jurídica. Ademais, a embargante limitou-se a alegar sua hipossuficiência 

sem, contudo, comprová-la, juntando tão somente Declaração do sócio. 

Nesse sentido, não basta apenas a alegação de hipossuficiência da 

empresa. Assim, não havendo comprovação tais como imposto de renda, 

etc, acerca da hipossuficiência da empresa e não sendo juntada qualquer 

documentação que demonstre a hipossuficiência econômica da empresa 

autora, é necessário que a parte realize o preparo do recurso. O presente 

recurso é, portanto, deserto, pois o pagamento do preparo não foi 

efetuado pelo apelante. O preparo é requisito sine qua non para a 

admissibilidade do recurso, porquanto aplicável ao caso o disposto no art. 

1.007 do CPC de 2015: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o 

recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o 

respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de 

deserção. §1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e 

de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, 

pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas 

autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. §2º A insuficiência no 

valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará 

deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier 

a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. §3º É dispensado o recolhimento do 

porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. §4º O 

recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o 

recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será 

intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em 

dobro, sob pena de deserção. §5º É vedada a complementação se houver 

insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, 
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no recolhimento realizado na forma do § 4o. §6º Provando o recorrente 

justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão 

irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. 

§7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a 

aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida 

quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo 

de 5 (cinco) dias. Nesses mesmos termos, já decidiu este Tribunal: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA 

ECONÔMICO-FINANCEIRA DE UM DOS AGRAVANTES. REFORMA 

PARCIAL DA DECISÃO. Caso em que um dos agravantes logrou êxito em 

comprovar a impossibilidade de arcar com eventuais ônus sucumbenciais 

e demais custas de impulsionamento do feito, sem o prejuízo de seu 

próprio sustento ou de seus familiares, mediante a juntada de 

comprovante de rendimentos. Possível a concessão do beneplácito 

perquirido, porquanto os vencimentos mensais da recorrente não atingem 

o patamar de 05 salários mínimos, parâmetro adotado por esta Câmara 

com base na nova redação do Enunciado nº 02 da Coordenadoria Cível da 

AJURIS. Contudo, o correcorrente não demonstrou sua hipossuficiência 

econômico-financeira e a inatividade da empresa Reforma parcial da 

decisão proferida pelo juízo a quo. Agravo de instrumento parcialmente 

provido, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 

70067261040, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 12/11/2015) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. AJG. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA ALEGADA INCAPACIDADE. Possível a concessão da AJG à 

pessoa jurídica, desde que comprovada a necessidade. Súmula 481/STJ. 

Art. 5º, inc. LXXIV, CRFB. Hipótese dos autos em que, embora 

oportunizada à agravante a juntada de documentos comprobatórios da 

incapacidade econômico-finaceira, apenas juntou protocolo de entrega de 

livros para fins de baixa, sendo insuficiente para a formação da convicção 

quanto à alegada necessidade. Ausente prova da inatividade da pessoa 

jurídica. Contexto em que se impõe a manutenção da decisão recorrida. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068084557, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 16/06/2016) Posto isso, conheço 

os embargos de declaração e não os acolho. 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 19 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003332-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALBERTINA RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003332-78.2016.8.11.0045 REQUERENTE: VALBERTINA 

RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES REQUERIDO: OI MÓVEL 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. Sobre o tema 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 entende 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). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço de ambos os 

embargos de declaração e não os acolhos. 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. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000425-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILSON MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000425-33.2016.8.11.0045 REQUERENTE: LEILSON MENDES 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Em preliminar de contestação, a requerida 

arguiu a ausência de documento indispensável à propositura da ação, qual 

seja o comprovante de endereço da parte autora, e esta não demonstrou 

ser o presente foro competente ao ajuizamento da ação. Estabelece o 

artigo 4º, inciso III, da Lei n. 9.099/95: “Art. 4º É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: (...) III - do domicílio do autor 

ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza.” Disso se conclui que a reclamação deve ser proposto no foro 

de domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação 

de dano de qualquer natureza. No caso dos autos bem se observa que a 

reclamação não obedeceu a esse critério territorial, sendo manifesta a 

incompetência deste juízo. Sobre o tema, o Enunciado 89 do FONAJE: “A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis” Posto isso, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei n. 

9.099/95. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, 

na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

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 19 de fevereiro de 

2018. Ricardo Borges Sampaio, Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011528-83.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BRITO TAPEOCY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES OAB - MT0013975A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011528-83.2014.8.11.0045 REQUERENTE: FABIO BRITO 

TAPEOCY DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada pessoalmente não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas. Na hipótese, comprovada a mudança de endereço do autor sem 

aviso da nova residência ao juízo e, tendo esta sido intimado para dar 

prosseguimento ao feito, em 25/04/2017, e tendo permanecido inerte, até 

07/02/2018 (Certidão Id 11686149), declaro a extinção do feito por 

abandono. Ante o exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro 

a extinção do feito por abandono. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003124-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BATISTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003124-60.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SIMONE BATISTINI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, "...Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor não deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo...". Dessa forma, 

como o autor não compareceu a audiência de conciliação (Id 11014203), 

em que pese intimado, o feito deve ser extinto, o que faço de ofício, nos 

termos do que determina o art. 51, I, da Lei Federal 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. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em 

Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002120-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOMINGOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBUILT COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP (REQUERIDO)

BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI BENTO PINTO OAB - PR45456 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002120-22.2016.8.11.0045 REQUERENTE: FLAVIO DOMINGOS 

GUIMARAES REQUERIDO: EBUILT COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP, 

ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA, BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei 

Federal nº. 9.099/95, "...Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor não deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo...". Dessa forma, como o autor não 

compareceu a audiência de conciliação (Id 11563923), em que pese 

intimado, o feito deve ser extinto, o que faço de ofício, nos termos do que 

determina o art. 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais 

(ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas). 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 19 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004996-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA TENORIO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004996-13.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JEAN DA SILVA 

TENORIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art.51, §2º, Lei 

9.099/95), condeno a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. 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. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005037-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARVALHO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005037-77.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANTONIO 

CARVALHO DE FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art.51, §2º, Lei 9.099/95), condeno a parte 

Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. 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. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. 

Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme 

autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde-MT, 19 

de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004096-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (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, 23 de julho de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010445-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DURCIDES FAGUNDES DE MACEDO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010445-61.2016.8.11.0045. Vistos. Expeça-se o alvará para 

levantamento dos valores, em favor do Autor. Intime-se pessoalmente o 

Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da 

CNGC. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 03 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004088-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLAUS FERREIRA CORDEIRO (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:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004088-53.2017.8.11.0045. REQUERENTE: KLAUS FERREIRA CORDEIRO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Intime-se o requerido de que foi realizada a retificação no sistema 

Siscondj estando apto para realização do pagamento voluntário. Caso o 

pagamento voluntário seja realizado, expeça-se o competente alvará em 

favor da parte autora, atentando-se para o cumprimento do Provimento 

68/2018/CNJ. Caso não seja realizado o pagamento voluntário, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011659-24.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA RODRIGUES 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, 23 de julho de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000321-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIMAR SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR A parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado nos autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil 

e Enunciado 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".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-80.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (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)
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Intimação do advogado e partes para comparecer na pericia, marcada 

para dia 20 de agosto de 2018, as 14:00h, fixando como local de saída o 

átrio do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde, oportunidade em que 

as partes, o perito e os assistentes deverão acompanhar a realização da 

perícia na unidade consumidora.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010408-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA DA SILVA MENDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010408-34.2016.8.11.0045 REQUERENTE: WANESSA DA 

SILVA MENDES REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Visto etc., 1. INTIME-SE a 

parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do valor de R$ 51,94 ( cinquenta e um reais e noventa e quatro 

centavos) , fixado no título executivo judicial, sob pena de ser acrescido 

ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 2. Não havendo cumprimento espontâneo da 

condenação no prazo fixado, CERTIFIQUE-SE. 3. Após, conclusos para 

análise do pedido de penhora via sistema BACENJUD, de acordo com o 

pedido formulado pelo exequente. 5. No caso eventual pagamento sobre 

valor incontroverso, EXPEÇA-SE o competente Alvará. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004025-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004025-28.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOANA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, 

"...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor não deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo...". Dessa forma, como o autor não compareceu a audiência de 

conciliação (Id 11700492), em que pese intimado, o feito deve ser extinto, 

o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 51, I, da Lei 

Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). 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 20 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 20 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004626-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004626-34.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EDSON MARQUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação (Id 

11661063). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de fevereiro de 

2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 20 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004626-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004626-34.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EDSON MARQUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação (Id 

11661063). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de fevereiro de 

2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 20 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito
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6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002595-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALVARES DE AVILA (RÉU)

ELIVAM DE PAULA SILVA DE AVILA (RÉU)

INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002595-07.2018.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE. REQUERIDA: INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA E OUTROS VISTO. Expeça-se mandado 

monitório, citando-se a parte Requerida para que efetue o pagamento da 

dívida principal, bem 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 Novo Código de Processo Civil. 

Consigne no referido mandado, que no prazo supra, poderá a parte Ré 

oferecer embargos monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC). Advirta-os que caso não sejam opostos os 

embargos constituir-se-á em pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do 

que dispõe o artigo 701, § 2°, do mesmo Codex. Na hipótese de 

cumprimento do mandado, ficarão os requeridos isentos do pagamento de 

custas (CPC, § 1º, do artigo 701). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de julho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002798-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA LOPES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

JOSE MESSIAS DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002798-66.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTO. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado servindo a presente de mandado. Em caso negativo, oficie-se 

ao Juízo Deprecante informando a falta dos documentos necessários ao 

seu cumprimento solicitando o envio, com urgência. Designo o dia 25 de 

setembro de 2018, às 16h30min, para oitiva das testemunhas da parte 

Requerida, Sra. Noeli Ivani Alberti e Sr. Marcio Antonio Pandolfi, conforme 

deprecado. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem 

como informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, 

partes e respectivos advogados. Intime-se a parte Ré, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos comprovante de pagamento das custas 

judiciais e diligências do oficial de justiça. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de julho de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002522-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002522-35.2018.8.11.0045. AUTOR: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDA: NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA VISTOS. Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu 

advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, a fim de 

recolher o valor das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção. Cumpra-se às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de julho 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002722-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. CAMILO COSMA E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FONTANELLA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002722-42.2018.8.11.0045 AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO REQUERENTE: D CAMILO 

COSMA E CIA LTDA REQUERIDO: FONTANELLA LOGISTICA E 

TRANSPORTES VISTOS. Cuidam os presentes autos de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO, em 

trâmite entre as partes acima identificadas. A parte autora narra na inicial, 

que no dia 14 de julho de 2015, por volta das 16h40min, na Rodovia BR 

163, no trecho entre Posto Gil à Nova Mutum/MT, próximo ao KM 583, o 

veículo de sua propriedade, marca/modelo IVECO/STRALIS 600S44, cor 

branca, espécie tr/c. trator/cabine est, diesel, categoria aluguel, placas 

OBQ 0440, com carretas articuladas placas OBN3653, OBN3723, 

conduzido pelo motorista Sr. Rogério Carlos Brandt, seguia fluxo no 

sentido crescente da via, quando sofreu colisão com o último semi 

reboque articulado do veículo da parte Requerida, marca/ modelo 

SCANIA/R440 A6x4, cor branca, ano 2014, tipo caminhão trator, placas 

unidade I MLZ8622, unidade 2 MLZ8692, unidade 3 MLZ8552, todas de 

Lauro Muller/SC, que era conduzido por Edson dos Santos Becker. Relata, 

que o motorista que conduzia o veículo da parte Requerida forçou a 

ultrapassagem do caminhão/carreta que estava a sua frente, invadindo a 

pista contrária, e ao perceber que o veículo da Requerente, vinha na 

mesma direção, o Sr. Edson dos Santos Becker, conseguiu desviar a sua 

cabine, contudo a última carreta/reboque articulada permaneceu na pista 

contrária vindo a colidir com o caminhão/carreta conduzido pelo Sr. 

Rogerio Carlos Brandt. Expõe ainda, que o acidente foi grave, tanto que 

com a referida colisão o motorista da Requerente veio a falecer, bem como 

lhe causou danos materiais de grande monta em seu veículo, com as quais 

impossibilitou a mesma de trabalhar como o seu veículo, por mais de 90 

(noventa) dias. Assim, requer a procedência da demanda para condenar a 

parte Requerida ao pagamento de danos matérias no valor de danos 

materiais e lucro cessante causados ao Requerente, sendo os danos 

materiais na exata quantia de R$ 128.804,68 (cento e vinte e oito mil, 

oitocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos). Com a exordial, 

anexou documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o relato 

necessário. Decido. Pois bem. Desde já designo audiência de Conciliação 

para o dia 11 de agosto de 2018, às 15:00 horas, nos termos do que 

determina a Ordem de Serviço n.º 01-2016-CEJUSC, devendo a escrivania 

proceder o agendamento de audiência conciliatória, no sistema PJE. 

Cite-se a parte Requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência (art. 334 do CPC), para comparecerem 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 do autor ou dos réus à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não 

havendo conciliação a parte Ré poderá oferecer contestação, no prazo de 

15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde /MT, 23 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002401-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002401-07.2018.8.11.0045. AUTOR: MITSUI 

SUMITOMO SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO Intime-se a autora, para que 

efetue o pagamento das custas processuais, no prazo de 15(quinze) 

dias,sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 22 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000384-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1000384-32.2017.8.11.0045 AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA DE URGÊNCIA – SAÚDE REQUERENTE: OSVALDO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE VISTOS. OSVALDO DA SILVA ajuizou a presente AÇÃO PARA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, para que seja 

determinada aos réus o procedimento cirúrgico de Trabeculectomia. 

Compulsando os autos, nota-se que as partes manifestaram-se (ID n° 

10703606, 10771908 e 10801499) quanto à produção de provas, 

conforme determinado no evento de ID n° 10566295. O Requerente 

informou na petição de ID n° 11087703, que o procedimento cirúrgico de 

urgência (trabeculectomia), ainda não fora realizado, pugnando pela 

realização de parecer médico especialista, quanto à possibilidade de 

reversão do quadro do autor, vez que atualmente sua visão é quase nula. 

Pois bem. Nota-se que o Município de Lucas do Rio Verde suscitou 

preliminar de ilegitimidade passiva, a qual se confunde com o mérito e 

como tal será analisada quando da prolação da sentença. Não havendo 

mais preliminares suscitadas, declaro SANEADO o feito, remetendo-o à 

fase instrutória. Defiro a produção de provas requeridas pelas partes. 

Nomeio o Dr. Bruno Mota, médico oftalmologista, com endereço 

profissional sito à Av. Paraná, 193S - B - Centro, Lucas do Rio Verde - MT, 

78455-000, Telefone: (65) 3549-6102, para realização da pericia. Intime-o 

para dizer se aceita o encargo e declinar seus honorários, os quais 

deverão observar o valor máximo, conforme previsto no art. 6º da 

Resolução 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça (R$ 1.000,00) e, 

serão suportados pelo Estado ao final de processo, eis que a prova foi 

requerida pelo autor, o qual litiga sob o pálio da justiça gratuita (art. 95, § 

3º, inciso II, do CPC). Com a manifestação do perito, manifestem-se as 

partes. Em havendo discordância com os honorários, diga o perito. Em 

havendo concordância, intime-se o perito para início dos trabalhos. Desde 

já, fixo o prazo de cinco 05 (cinco) dias para que a parte apresentem 

ASSISTENTE TÉCNICO e QUESITOS. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

apresentação do laudo. Encaminhe cópia do feito ao NAT - Núcleo de 

Apoio Técnico, através do malote digital, solicitando-lhes a emissão de 

Parecer Técnico sobre as questões clínicas relativas ao caso em testilha, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias. Após a juntada dos laudos, vistas às 

partes, no prazo sucessivo de 10(dez) dias, iniciando-se pelo Autor. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos, para novas deliberações e designação de 

audiência de instrução. Certifique-se o decurso de prazo para o 

cumprimento da liminar pelos requeridos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência, que o 

caso requer. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de julho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002447-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE LENE ALVES DE LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUCIMAR JACINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002447-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RUTE 

LENE ALVES DE LARA REQUERIDO: ALUCIMAR JACINTO DESPACHO Não 

há pedido de liminar. Designo audiência de Conciliação para o dia 11 de 

outubro de 2018 às 15h30min. Proceda a escrivania o agendamento do ato 

no sistema PJE. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem 

como intime-se a parte autora. A audiência de conciliação/mediação, não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro a 

gratuidade de justiça. Intimem-se as partes e seus procuradores. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde, 23 de julho 

de2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002702-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. L. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE DE LIMA OAB - 038.434.523-93 (REPRESENTANTE)

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002702-85.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 60.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: ELENILSON DE LIMA ANDRADE REPRESENTANTE: LUZINEIDE DE 

LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade 

de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia determinada nos 

autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS 

NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 22/08/2018 

(quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida 

Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar 

perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de julho de 2018. Atenciosamente, 

FLAVIA REGIANE GONCALVES ROSSETTO Gestora Judiciária Substituta 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000927-69.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNARDINA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000927-69.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 55.440,00; Tipo: Cível; 
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Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: MARIA BERNARDINA DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 22/08/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de julho 

de 2018. Atenciosamente, FLAVIA REGIANE GONÇALVES ROSSETTO 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98817 Nr: 5037-02.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE M. BORGES RUGINSKI - OAB:13.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDECIR PADILHA, Cpf: 02306680116, 

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 5 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 exequente é credor do executado na importância 

líquida, certa e exigível de R$ 16.661,00(dezesseis mil seiscentos e 

sessenta e um reais), vencida em 30 de novembro de 2013, representada 

pela Nota Promissória de emissão do executado.Ocorre que, o exequente 

já procurou reiteradas vezez o executado e foram inúteis todos os 

esforços emprendidos para obter o recebimento da importância vencida 

em questão.Tornando-se impossível o pagamento espontâneo da dívida, 

não resta alternativa, se não buscar a tutela jurisdicional a fim de ver o 

seu direito preservado e o crédito adimplido pela força estatal, com a 

proprositura de Execução do Título, que em si basta para a prova do 

débito.Valor do Débito atualizado R$ 19.493,57.(dezenove mil 

quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos).

Despacho/Decisão: Cite-se o requerido nos endereços não repetidos 

obtidos através de pesquisa ao sistema Bacenjud (em anexo). Restando 

infrutíferas as diligências, desde já, defiro a citação por edital.Ciência ao 

autor das informações requisitadas junto aos demais sistemas 

conveniados (SIEL e RENAJUD em anexo).Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli de Fatima Pereira 

Gimenez, digitei.

Lucas do Rio Verde, 29 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.: 105399 Nr: 1477-18.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar os advogados das partes, 

e se existentes, os assistentes técnicos da complementação da perícia 

marcada para o dia 25/07/2018, às 13h30min a ser realizada na Secretaria 

Municipal de Obras.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102899 Nr: 210-11.2015.811.0045

 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: HELENA ZAPELLO LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC, para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO originário do contrato 

ao n° 0005095591354373, no valor de R$ 167,24 (cento e sessenta e sete 

reais e vinte e quatro centavos). De consequência, CONDENO a Requerida 

ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento), incidentes a partir da 

data da citação 9art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data.Determino a imediata exclusão do nome da Autora dos órgãos 

de proteção ao crédito, SPC/SERASA.Oficie-se aos referidos órgãos, para 

que faça a retirada do nome da Requerente de seus cadastros, no que diz 

respeito ao débito objeto de discussão nos presentes autos (contrato n.º 

0005095591354373).Por fim, condeno a Requerida, ao pagamento das 

custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% 

(quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º do CPC.Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se 

o presente feito, dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas 

de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108123 Nr: 2901-95.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA GOESTEMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Por todo o exposto e explanado, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta 

por PATRICIA GOESTEMEIER em face da CLARO S/A., com fulcro no art. 

487, I, do CPC.Condeno a Autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Contudo, suspendo a exigibilidade do 

pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária 

da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).Consigno que o credor, neste 

período, poderá exigir o cumprimento da obrigação se demonstrar que a 

situação de insuficiência de recursos da parte deixou de existir. Findo tal 

prazo, a obrigação se extinguirá.Por fim, diante da litigância de má-fé 

reconhecida contra a parte consumidora, imponho a multa de 5% sobre o 

valor da causa, nos moldes do artigo 81 do CPC.Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido no 

prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas 

comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110293 Nr: 4106-62.2015.811.0045

 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: ANA BETHANIA SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 
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OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por ANA BETHANIA 

SANTOS RODRIGUES em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A., com fulcro 

no art. 487, I, do CPC.Condeno a Autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Contudo, suspendo a 

exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte 

é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).Consigno que o 

credor, neste período, poderá exigir o cumprimento da obrigação se 

demonstrar que a situação de insuficiência de recursos da parte deixou 

de existir. Findo tal prazo, a obrigação se extinguirá.Por fim, diante da 

litigância de má-fé reconhecida contra a parte consumidora, imponho a 

multa de 5% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 81 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em 

nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, 

dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112818 Nr: 5388-38.2015.811.0045

 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: JOSE SARAIVA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-SP 128 341

 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. 29/30), bem como DECLARAR 

a inexistência da dívida relativa ao contrato n° 205808272000091, no valor 

de R$ 46,70 (quarenta e seis reais e setenta 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114825 Nr: 6571-44.2015.811.0045

 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: FRANCISCO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Por todo o exposto e explanado, casso a liminar deferida (p. 18 e verso), 

e, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por FRANCISCO DA SILVA em 

face de CLARO S/A., com fulcro no art. 487, I, do CPC, .Condeno o Autor 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 

do CPC.Contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 

(cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 

3º do CPC).Consigno que o credor, neste período, poderá exigir o 

cumprimento da obrigação se demonstrar que a situação de insuficiência 

de recursos da parte deixou de existir. Findo tal prazo, a obrigação se 

extinguirá.Por fim, diante da litigância de má-fé reconhecida contra a parte 

consumidora, imponho a multa de 5% sobre o valor da causa, nos moldes 

do artigo 81 do CPC.Oficie-se ao SPC/SERASA, para que proceda com o 

restabelecimento da restrição em nome do Autor, referente ao contrato n.º 

2105172694, no valor de R$ 224,75 (duzentos e vinte e quatro reais e 

setenta e cinco centavos).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.: 115796 Nr: 7129-16.2015.811.0045

 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: NGC, RRMC, LINERCIA APARECIDA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FERNANDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO, guardadas as 

cautelas de estilo.Consigne no referido mandado que se trata de PRISÃO 

CIVIL devendo a autoridade manter o executado em local separado 

daqueles em que se encontram os presos por prática de delitos, devendo 

zelar por sua integridade física. O executado deverá ser posto em 

liberdade tão-logo efetuado o pagamento da verba alimentar em atraso, se 

por outro motivo não estiver preso.O valor da verba alimentar em atraso 

consta no cálculo de p. 28. Encaminhe-se cópia anexa.No mais, 

expeça-se certidão de teor da decisão, encaminhando-se ao Cartório de 

2º Ofício desta Comarca, para que seja realizado o protesto judicial, nos 

termos do art. 517 do CPC.Encaminhe ainda, cópia do feito à Polícia 

Judiciária Civil, para instauração de inquérito policial, para fins de 

apuração da prática pelo executado, do ilícito penal capitulado no art. 244 

do Código Penal.Dê ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 156202 Nr: 3606-88.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HENRIQUE NICHEL - 

OAB:PR/89.296, ITAMAR MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:PR/25.563B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Cristina DallAlba - 

OAB:20278/O OAB/MT, JOSIMERI CARLA MARQUES MAZUTTI 

MORAES - OAB:20.034-MT

 Vistos.

Em atenção ao teor da certidão de p. 48, designo o dia 25 de julho de 

2018, às 15h00min, para oitiva das testemunhas Fabio Souza Santos, 

Meire Regina de Campos e Maria Auxiliadora de Morais, conforme 

deprecado.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, partes 

e respectivos advogados.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002725-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ONILSO PATAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002725-94.2018.8.11.0045 AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA/MISTA com TUTELA DE URGÊNCIA 

REQUERENTE: ONILSO PATAT REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA/MISTA com TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por ONILSO PATAT em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. É cediço que a presente ação demanda 

celeridade processual, eis que, se pretende adquirir aposentadoria 

híbrida/mista, requerendo concessão de liminar para implantação do 

benefício. Pois bem, tendo em vista a necessidade de verificação 

aprofundada dos requisitos ensejadores para a concessão da liminar 

postulada, necessário se faz que os documentos apresentados indicando 
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o início de prova material, quanto ao tempo como segurado especial, sejam 

corroborados por depoimento de testemunhas, assim, postergo por ora, a 

concessão da liminar. A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial 

dos Tribunais Regionais pátrios: TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 

18888 RS 2004.04.01.018888-0 (TRF-4), Data de publicação: 06/10/2004, 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. 

PESCADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A 

antecipação da tutela é cabível quando comprovado o preenchimento de 

ambos os requisitos previstos no art. 273 do CPC. 2. Hipótese em que 

apenas o implemento do limite etário para a concessão do benefício e a 

presunção de que a atividade de pescador não é rentável não constituem 

fundamentos suficientes para demonstrar a efetiva urgência na 

concessão do benefício, a qual deve ser aferida a partir do exame das 

circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a antecipação da tutela.4. 

Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - contra decisão que, em sede 

de Ação Ordinária deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

determinou a concessão do benefício de aposentadoria rural antes da 

audiência de instrução e julgamento. 2. Analisando os autos, verifica-se 

que muito embora exista início razoável de prova material baseado nos 

documentos apresentados com a inicial (cópia de certidão casamento, 

onde consta a profissão do marido da requerente como agricultor, ficha de 

inscrição do associado, emitida pelo sindicato de trabalhadores rurais, 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, e outros), tais documentos 

não são suficientes para comprovar em definitivo a condição de segurada 

especial, necessitando a sua complementação por meio da prova 

testemunhal, posto que a mesma ainda não fora produzida nos autos. 3. 

Ora, é firme o entendimento que, em sede de antecipação de tutela, não é 

razoável determinar-se a implantação de benefício de modo a impor à 

Fazenda Pública o imediato pagamento de valores, sobretudo em casos 

nos quais há a necessidade de dilação probatória. 4. Agravo de 

instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 00031093120144059999 AL, 

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data de 

Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/10/2014). 

No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que o instituto Requerido possa oferecer a contestação, 

e requerer as provas necessárias. Não obstante, caso a parte Requerida 

apresente contestação nos autos, antes da audiência designada, 

consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo restará 

prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada a data 

para realização da audiência de instrução e julgamento, dispensando 

desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 25 de setembro de 

2018, às 17h00min, para realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no sistema PJE. 

Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o Requerido que, não 

sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os 

fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 22 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATEUS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1000653-37.2018.8.11.0045 AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO 

DOENÇA c/c TUTELA ANTECIPADA REQUERENTE: ANTONIO MATEUS 

DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS VISTO. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA c/c 

TUTELA ANTECIPADA, proposta por ANTONIO MATEUS DOS SANTOS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando 

pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

restabelecer liminarmente o benefício de aposentadoria por invalidez, 

alternativamente o benefício de auxílio doença indeferido 

administrativamente. Compulsando os autos, nota-se que o laudo pericial 

fora apresentado no evento de ID n° 12994404 e 12994349, desta forma, 

passo à análise da liminar vindicada, conforme disposto na decisão de ID 

n° 11883064. Houve manifestação da parte autora concordando com o 

laudo médico, bem como requerendo pelo deferimento da tutela provisória 

de urgência (ID n° 13083030). Pois bem. De acordo com sistemática do 

Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência (art. 294). A tutela provisória, tanto de urgência 

quanto de evidência, permite que o titular do direito comece a usufruir o 

bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda durante o curso do 

processo. Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o 

deferimento da tutela de urgência há de serem observados dois 

elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. O art. 59, caput, da Lei nº 8.213/91 

dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Portanto, a concessão do referido 

benefício previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes 

requisitos legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) 

período de carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 

25, I), salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade 

para o exercício de atividade laborativa. Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a resta demonstrada a 

probabilidade do direito do Requerente. No caso vertente, a qualidade de 

segurado do Autor restou suficientemente demonstrada, tendo em vista o 

Relatório de Créditos em seu nome (ID n° 11858843 – p. 01), com 

recebimento de auxílio doença até 31.08.2017, e ainda, que o 

embasamento do indeferimento administrativo fora tão somente na 

ausência de verificação da incapacidade laboral, conforme Comunicado 

de Decisão anexo ao ID n° 11858843 – p. 05. No tocante ao requisito da 

incapacidade laboral, foi realizado pericia médica por meio de perito 

nomeado por este r. Juízo, sendo que o Laudo aportou aos autos (ID n° 

12994404 e 12994349), onde concluiu que o autor encontra-se 

incapacitado de forma total, permanente, sem possibilidade de reabilitação, 

para o exercício de qualquer atividade profissional, sendo que a patologia 

que acomete o autor encontra-se em fase evolutiva. Impende registrar, 

ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de 

auxílio-doença concedido ao segurado só cessará quando houver sua 

reabilitação ou, sendo ela impossível, quando for aposentado por 

invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. 

Assim, está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos ao autor, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a 

eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso os seus 

efeitos não sejam antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o 

estado jurídico agredido pela não concessão do benefício previdenciário 

pleiteado. Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, do novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

para determinar ao instituto requerido a implantação do benefício de 

aposentadoria por invalidez ao autor ANTONIO MATEUS DOS SANTOS, NB 

621303692-3 (ID n° 11858843 – p. 05), devendo ser mantido até o 

julgamento da lide, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE (ID n° 11857630 – pp. 01/02). Oficie-se 

à SECAD para pagamento dos honorários periciais. Por fim, em atenção ao 
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teor da certidão de ID n° 14280381, defiro o pedido de ID n° 13138896, 

iniciando-se o prazo (30 dias) para apresentação da defesa a partir da 

publicação da presente decisão. Após a apresentação da defesa, 

intime-se a parte Requerente para impugnar, em seguida conclusos. 

Efetue com o pagamento dos honorários do perito, caso ainda não tenha 

sido feito. Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 23 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002801-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002801-21.2018.8.11.0045 AÇÃO DE CONCESSÃO JUDICIAL 

DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM TUTELA DE URGÊNCIA REQUERENTE: ELISANGELA 

FERREITA MENDES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS VISTOS. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ajuizada por 

ELISANGELA FERREIRA MENDES contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS. Relata a Autora, que em virtude de estar 

acometida de patologias: escoliose, dorsopatias não classificadas em 

outra parte, cervicalgia, dor lombar baixa, dor na coluna torácica e luxação 

da articulação acromioclavicular, moléstias essas, que a torna 

incapacitada para o desenvolvimento de atividades laborativas, para 

manutenção de sua subsistência. Expõe ainda, que o benefício fora 

indeferido indevidamente, pois de acordo com os laudos, exames e 

atestados médicos, encontra-se acometida por doenças incapacitantes, 

acima indicadas. Assim, requer a concessão da tutela de urgência 

antecipada, para o fim de determinar a implantação do benefício pleiteado, 

pelo prazo mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias). Com a 

inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem, de 

acordo com sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A 

tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência, permite que o 

titular do direito comece a usufruir o bem (ou direito) que, aparentemente 

faz jus, ainda durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

serem observados dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando 

os elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a 

Autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. 

A concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada da Autora restou 

suficientemente demonstrada, pelo CNIS (ID n° 14132602 – pp. 17/20), e 

ainda, pelo embasamento do indeferimento administrativo, que fora tão 

somente na ausência de verificação da incapacidade laboral, conforme 

Comunicado de Decisão anexo ao ID n° 14132663 – p. 15. No tocante ao 

requisito da incapacidade laboral, a requerente anexou e exames e laudo 

médico datado em 19.05.2018, assinado pelo Dr. Paulo R. Marques Jr. 

(CRM 7006 – TEOT 11681), evidenciando que a Requerente sofre de 

dorsalgia e lombalgia, de forte intensidade, agravada pelo esforço físico, 

carregamento de peso, movimentos repetitivos e longos períodos em pé, 

entre outras moléstias, indicando o laudo as patologias registradas no CID 

10: M54.6; M54.5; M41 e M85 (ID n° 14132663 – p. 14), declarando a 

incapacidade laboral da Autora por tempo indeterminado. Impende 

registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de 

auxílio-doença concedido ao segurado só cessará quando houver sua 

reabilitação ou, sendo ela impossível, quando for aposentado por 

invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. 

Assim, está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos à Autora, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a 

eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso os seus 

efeitos não sejam antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o 

estado jurídico agredido pela não concessão do benefício previdenciário. 

Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, do novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para 

determinar ao instituto requerido a implantação do benefício de auxílio 

doença à ELISANGELA FERREIRA MENDES, NB 623252513-6 (ID n° 

14132663 - p. 15), devendo ser mantido pelo período de 260 (duzentos e 

sessenta) dias, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). INTIME-SE o INSS, por meio da 

EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, 

situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, 

Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO O NOME DA AUTORA, RG, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO E NOME DA MÃE (ID n° 14132602 – p. 15). No mais, a praxe 

e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada 

nos presentes autos demonstram que a autarquia requerida não tem por 

hábito ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da 

impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Desde já, determino que 

a Secretaria proceda com a nomeação do perito(a) no sistema AJG, para 

realização da perícia médica. O expert deverá apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o(a) 

perito(a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Quanto à apresentação dos quesitos, convém salientar que a 

parte Requerente já apresentou na inicial (ID n.° 14132602 – p. 12). Por 

sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação (ID 

n° 14293833) apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas 

demandas previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, 

intimem-se as partes e os respectivos assistentes, se houverem, 

observando-se prazo razoável com intuito de evitar que reste frustrada a 

realização dos atos designados. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da 

perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. 

Não havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para 

pagamento dos honorários. Com a juntada de contestação, intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de julho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001493-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR GAVINESCHI (EXECUTADO)

MARCIA TEREZINHA GAVINESCKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1001493-18.2016.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA EXEQUENTE: FIAGRIL LTDA REQUERIDO: VALMIR 

GAVINESCHI E MARCIA TEREZINHA GAVINESCHI VISTOS, ETC. Trata-se 
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de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, tendo as partes acima 

identificadas. As partes, conforme petição juntada ao ID n° 13308684, 

entabularam acordo (ID n° 13308706 e 13308727) requerendo a sua 

homologação. Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelos 

executados com firma de suas assinaturas reconhecidas em Cartório, 

bem como pelos procuradores da parte exequente, os quais possuem 

poderes para transigir e fazer acordos, conforme procurações acostada 

ao ID n° 1556871 – p. 02, a homologação de rigor se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos os 

acordos havidos (ID n° 13308706 e 13308727) entre as partes nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. SUSPENDO o trâmite processual 

até a data aprazada para o pagamento do valor total do acordo, qual seja 

30.09.2022, conforme os termos pactuados. Sem custas remanescentes, 

eis que já recolhidas quando da propositura da demanda (ID n° 1556878 – 

pp. 02/05) e honorários advocatícios da forma pactuada (ID n° 13308727). 

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se a Sra. 

Gestora, o trânsito em julgado da presente sentença. Ultimadas as 

providências acima, aguardem-se o cumprimento do pactuado, pelo prazo 

(30.09.2022) suso estipulado. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de julho 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001339-97.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1001339-97.2016.8.11.0045 VISTOS, ETC. Trata-se de 

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO 

LIMINAR proposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A em face de IMOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA. Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam 

acordo, requerendo a sua homologação e consequente extinção do feito 

(ID n.º 12189155). Pois bem. Verificando que o instrumento do acordo fora 

assinado pelos advogados das partes, os quais possuem poderes para 

transigir (procuração autora: ID n.º 1504839 – procuração requerida: ID 

n.º 3652810), a homologação de rigor se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

havido entre as partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do NCPC, fazendo-o por sentença. Custas já foram 

recolhidas com a propositura da ação, sendo que cada parte arcará com 

os honorários dos seus respectivos advogados, conforme restou 

acordado. As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se, 

desde já, o trânsito em julgado da presente. Decorrido o prazo que fala o 

art. 1º e § 1º, do Provimento n.º 68/2018 do CNJ, expeça-se alvará de 

levantamento da quantia depositada nos autos (ID n.º 1561544), 

transferindo-a para conta bancária da empresa requerida, indicada no 

termo de acordo (ID n.º 12189155). Oficie-se ainda, ao CRI local para que 

proceda a averbação da servidão administrativa na matrícula da 

propriedade objeto dos autos (matrícula n.º 22.412). Ultimadas as 

providências acima, arquive-se com as baixas de praxe. P.R.I.C. Lucas do 

Rio Verde/MT, 23 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000924-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL TSEREHOTEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SILVEIRA BELINTANI FILHO OAB - MG164977 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000924-55.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RAUL 

TSEREHOTEDI Estando a petição do recurso de apelação à contento, 

conforme determinam as normativas de regência - artigo 1.010 da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e sendo ela 

tempestiva, determino o seu recebimento, independentemente de prévio 

juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil. Quanto aos efeitos em que o recurso deve ser 

recebido, tais atualmente – pelas disposições de Código de Processo Civil 

em vigor - independem de determinação do juízo de primeiro grau, 

operando-se ope legis, sendo o caso de aplicação do artigo 1.012 do 

regramento mencionado. Intime-se o apelado para, querendo, colacionar 

as suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º do diploma legal referido. Transcorrido o prazo 

adrede, independentemente de manifestação da parte adversa, 

encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a admissão 

recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, parágrafo 

3º). Cumpra-se. Água Boa, 13 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001502-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA AIHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SILVEIRA BELINTANI FILHO OAB - MG164977 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001502-18.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

AIHO XAVANTE Estando a petição do recurso de apelação à contento, 

conforme determinam as normativas de regência - artigo 1.010 da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e sendo ela 

tempestiva, determino o seu recebimento, independentemente de prévio 

juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil. Quanto aos efeitos em que o recurso deve ser 

recebido, tais atualmente – pelas disposições de Código de Processo Civil 

em vigor - independem de determinação do juízo de primeiro grau, 

operando-se ope legis, sendo o caso de aplicação do artigo 1.012 do 

regramento mencionado. Intime-se o apelado para, querendo, colacionar 

as suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º do diploma legal referido. Transcorrido o prazo 

adrede, independentemente de manifestação da parte adversa, 

encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a admissão 

recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, parágrafo 

3º). Cumpra-se. Água Boa, 13 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001504-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA AIHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SILVEIRA BELINTANI FILHO OAB - MG164977 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001504-85.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

AIHO XAVANTE Estando a petição do recurso de apelação à contento, 

conforme determinam as normativas de regência - artigo 1.010 da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e sendo ela 

tempestiva, determino o seu recebimento, independentemente de prévio 

juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil. Quanto aos efeitos em que o recurso deve ser 

recebido, tais atualmente – pelas disposições de Código de Processo Civil 

em vigor - independem de determinação do juízo de primeiro grau, 

operando-se ope legis, sendo o caso de aplicação do artigo 1.012 do 

regramento mencionado. Intime-se o apelado para, querendo, colacionar 

as suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º do diploma legal referido. Transcorrido o prazo 

adrede, independentemente de manifestação da parte adversa, 

encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a admissão 

recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, parágrafo 

3º). Cumpra-se. Água Boa, 13 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LUIZ ANGELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000924-21.2018.8.11.0021 AUTOR: CASSIO LUIZ 

ANGELO Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de 

receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: 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 Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que 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. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 
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ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Não sendo verificado 

nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática 

dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, de 

acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 23 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000893-98.2018.8.11.0021

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:

CLAUDEIR DA SILVA NOVELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000893-98.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Tratam-se 

os presentes autos de processo de conhecimento onde fora requerido, de 

forma incidental, uma tutela provisória de evidência. O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de evidência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 311 do Código de Processo Civil especifica quais os elementos 

necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 311. A tutela 

da evidência será concedida, independentemente da demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

Verifica-se portanto que, diferentemente da tutela de urgência, a de 

evidência pode ser concedida independentemente da existência de 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo. Porém, para que seja possível o seu deferimento, há de 

estarem presentes no feito os requisitos legais. No caso dos presentes 

autos, como a referida tutela provisória fora requerida em caráter inicial, 

impossível é o seu deferimento tendo como substrato legal o constante 

nos incisos I e IV do artigo 311, por expressa vedação legal constante no 

parágrafo único da normativa de regência. No entanto, vemos que o fato 

narrado subsume-se ao que disciplina o inciso III do regramento citado, eis 

que a parte autora requer uma medida reipersecutória (busca e 

apreensão) fundada em prova documental (contrato de alienação 

fiduciária em garantia), onde o bem cuja apreensão se requer encontra-se 

depositado em poder do requerido. Diferentemente do requisito para a 

concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito, a 

concessão da tutela de evidência supõe não a probabilidade do direito, 

mas sim um plus quanto à ela, que possa levar o órgão julgador a um juízo 

de quase certeza. A probabilidade do direito nada mais é do que a 

presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim 

fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de veracidade, ou seja, a 

existência de plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de 

prova irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já 

levaria a possibilidade da concessão de uma tutela definitiva. No caso dos 

autos, vemos que está comprovada a existência de contrato de alienação 

fiduciária em garantia entre as partes, bem como a mora do requerente. 

Ademais, o artigo 3º caput do Decreto-Lei n.º 911, de 01º de Outubro de 

1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, e cuja aplicabilidade ao caso é 

patente, especifica que: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário Como dito, há a 

prova do inadimplemento bem como fora o devedor constituído em mora, 

conforme previsão contida no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei n.º 

911/69. Assim, plenamente cabível a concessão da tutela provisória de 

evidência. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela provisória 

consistente na busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Nos 

termos do artigo 3º, parágrafo 9º do Decreto-Lei n.º 911, de 01º de 

Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, determino a inserção de 

restrição judicial diretamente na base de dados do sistema de Registro 

Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN. Considerando que o 

sistema RENAJUD, nos termos do item 1.17.1 da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

é uma ferramenta que possibilita tanto a inserção quanto a retirada de 

constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN, determino que a restrição em questão seja inserida por meio 

do referido sistema. Quando do cumprimento do mandado, ficam desde já 

os longa manus cientificados que o depósito do bem apreendido deverá 

ser efetivado em poder do requerente ou daquele que o represente 

(expressamente), por analogia ao artigo 840, parágrafo 2º do Código de 

Processo Civil, ficando este na condição de fiel depositário até a 

consolidação da propriedade do bem em seu poder (artigo 3º, parágrafo 

1º do Decreto-Lei n.º 911/69), ciente ainda que deverá providenciar e 

custear a remoção do bem, sob pena de precluir do direito que lhe assiste 
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no cumprimento do mandado, com a consequente liberação do veículo. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão para o bem descrito na inicial, 

bem como de seus respetivos documentos, conforme previsão do artigo 

3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, 

alterado pela lei n.º 13.043/14. Não sendo caso, ad initium, de 

indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se 

o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar a relação 

processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita 

na pessoa do representante legal ou procurador do réu, executado ou 

interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência. Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, 

administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas 

de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do 

dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Não sendo verificado 

nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática 

dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, de 

acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). Intime-se 

o requerente e expeça-se o necessário. Cumpra-se. Água Boa, 13 de 

julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000905-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILER KENNEDY XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000905-15.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 13 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000912-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARICE BOS CONZATTI OAB - RS17708 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO JORES DOS SANTOS JOSENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000912-07.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 1) Tratam-se os presentes 

autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta 

comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. 

único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 

390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 13 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000916-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA (REQUERIDO)

MAURICIO CARDOSO TONHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000916-44.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 
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RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A 1) Tratam-se os presentes 

autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta 

comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. 

único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 

390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 13 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000902-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MADALENA MENEGATTI DA SILVA (EXEQUENTE)

JOSE GILBERTO QUEIROZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZENI SOUZA QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000902-60.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSE 

GILBERTO QUEIROZ DA SILVA, MARINA MADALENA MENEGATTI DA 

SILVA Nos termos dos artigos 829, 914 e 915, todos do Código de 

Processo Civil, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros, custas e 

honorários advocatícios – ou para, no prazo de 15 (quinze) dias, opor-se 

à execução por meio de embargos, independentemente de penhora, 

depósito ou caução. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de 

justiça, munido da segunda via do mandado de citação, proceder de 

imediato à penhora de bens do executado – imóveis ou móveis que 

estejam em seu poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se 

pela simples tradição - e sua avaliação, lavrando o respectivo auto, dele 

intimando, na mesma oportunidade, o executado, que deverá especificar 

se deseja ou não o depósito dos bens, conforme preceitua o parágrafo 1º 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. O oficial de justiça, não 

encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto 

bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 (duas) vezes em 

dias distintos, de tudo certificando no mandado, nos termos do artigo 830 

caput do Código de Processo Civil. De logo, arbitro honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par do que 

dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo ficar ciente o 

executado que, no caso de pagamento integral no prazo inicialmente 

referido (03 dias), a verba honorária será, nos termos do artigo 827, 

parágrafo único do CPC, reduzida pela metade. No mais, defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, 

conforme requerido na inicial. Não sendo verificado nos autos o 

recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 

determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 13 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1000956-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAHAL (REQUERIDO)

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000956-26.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LOUIS 

DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. 1) Tratam-se os presentes autos de 

carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 20 

de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000937-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIAN CARLOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000937-20.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: DIAN 

CARLOS SILVA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de 

receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 
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honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: 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 Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que 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. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Nos termos dos 

artigos 829, 914 e 915, todos do Código de Processo Civil, CITE-SE o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para a 

garantia da obrigação – principal, juros, custas e honorários advocatícios 

– ou para, no prazo de 15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de 

embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução. Não 

efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via 

do mandado de citação, proceder de imediato à penhora de bens do 

executado – imóveis ou móveis que estejam em seu poder, posto que a 

transmissão de bens móveis dá-se pela simples tradição - e sua 

avaliação, lavrando o respectivo auto, dele intimando, na mesma 

oportunidade, o executado, que deverá especificar se deseja ou não o 

depósito dos bens, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. O oficial de justiça, não encontrando o 

executado para citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para 

garantir a execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 (duas) vezes em dias 

distintos, de tudo certificando no mandado, nos termos do artigo 830 caput 

do Código de Processo Civil. De logo, arbitro honorários advocatícios em 

10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par do que dispõe o artigo 827 

do Código de Processo Civil, devendo ficar ciente o executado que, no 

caso de pagamento integral no prazo inicialmente referido (03 dias), a 

verba honorária será, nos termos do artigo 827, parágrafo único do CPC, 

reduzida pela metade. Cumpra-se. Água Boa, 23 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELY BARBOSA CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000941-57.2018.8.11.0021 AUTOR: ELY 

BARBOSA CARNEIRO Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: 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 Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 
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posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que 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. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 23 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000911-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON APARECIDO DANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000911-22.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão fundada nas disposições do Decreto-lei nº 911/69, 
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com as alterações da Lei 13.043/2014 relativa ao veículo descrito na 

inicial. Assim, com fulcro no art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 e art. 101, 

parágrafo 12 da Lei 13.043/2014, DEFIRO a expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO do veículo indicado, para cumprimento no 

endereço informado. Realizada a apreensão do veículo comunique-se ao 

juízo da ação principal, conforme determina o art. 101, parágrafo 13º, da 

Lei 13.043/2014. Consigno que no cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Água Boa, 23 de julho 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000114-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CAIXETA BRAZ MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUBER CAMARGO DE SOUZA OAB - GO15979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO 1 OFICIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000114-46.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ROSANGELA CAIXETA BRAZ MORAIS Malgrado pareça incabível o 

procedimento ora ajuizado, eis que a notificação prevista nos artigos 726 

e seguintes do Código de Processo Civil não se presta – ad initium – à tal 

finalidade, como forma de evitar qualquer surpresa ou violação ao 

contraditório, nos termos do artigo 728, inciso II do Código de Processo 

Civil, determino a oitiva do requerido antes de determinar qualquer 

providência. Intime-se o requerido para manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias. Água Boa, 23 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102057 Nr: 3478-48.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orion Turismo LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franklin Barbosa dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do feito e requeira o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, tendo em vista o transcurso do 

prazo de suspensão requerido à fl. 62 dos autos, sob pena de 

arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000878-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SECCO & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1000878-66.2017.811.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação anulatória de débito fiscal ajuizada por SECCO E CIA LTDA, 

representada por seus sócios proprietários, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que todos foram qualificados no encarte processual 

em epígrafe. Em resumo, alega a empresa autora que foi inscrita em dívida 

ativa em razão da falta de recolhimento do imposto incidente sobre a 

circulação de mercadorias, objeto da CDA n. 20142874, cujos fatos 

geradores ocorreram nos anos de 2008 a 2009. Aduz que na época da 

propositura da demanda o montante correspondia a R$ 97.312,57 

(noventa e sete mil, trezentos e doze reais e cinquenta e sete centavos). 

Aduz que no ano de 2009 optou pelo parcelamento fiscal do débito 

registrado sob o n. 5213311, em que deveria ser adimplido o montante em 

36 (trinta e seis) parcelas. Conta que efetuou o pagamento apenas de 02 

(duas) parcelas, que foram adimplidas nos dias 29/06/2009 e 31/07/2009. 

Assevera que após a data acima, houve o vencimento antecipado das 

demais, momento em que o parcelamento deixou de subsistir, ocorrendo à 

prescrição da pretensão executória no dia 31/08/2013, após o decurso de 

05 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do CTN. Com a petição inicial 

vieram documentos. A petição inicial foi despachada (Id n. 9189818). O 

réu foi citado (Id n. 9677941). Foi certificada a ausência de contestação 

pelo réu (Id n. 10756032). Vieram os autos conclusos. II - Fundamentação 

Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. O réu Estado de Mato Grosso foi citado validamente (Id n. 

9677941), porém, não apresentou contestação nesta demanda (Id n. 

10756032). Diante de ausência de defesa pelo réu, este Juízo DECLARA a 

sua revelia, nos termos do art. 250, inciso II e art. 344, ambos do Código 

de Processo Civil. Em que pese à ocorrência de revelia, é inaplicável o 

efeito material, tendo em vista que se trata de direito indisponível, nos 

termos do art. 345, inciso II do Código de Processo Civil. A autora alega a 

ocorrência da prescrição ordinária do crédito tributário consubstanciado 

no fato gerador que originou a emissão da certidão de dívida ativa n. 

20142874. Tecidas estas breves considerações, partindo para o mérito da 

demanda anulatória oposta pelo devedor, vale lembrar que o art. 174 do 

Código Tributário Nacional estabelece que “A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva” (grifei). PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA – TRIBUTÁRIO – 

RESCISÃO DE PARCELAMENTO A empresa autora afirma que o débito 

tributário refere-se à ausência de recolhimento/ou recolhimento a menor 

do imposto incidente sobre a circulação de mercadorias (ICMS), referente 

aos fatos geradores ocorridos nos anos de 2008 a 2009. Aduz que os 

referidos débitos foram objeto de parcelamento fiscal sob n. 5213311 no 

ano de 2009 através de 36 (trinta e seis) parcelas. Conta que foram 

adimplidas apenas 02 (duas) parcelas, referente à 29/06/2009 e 

31/07/2009. A tese defendida pela empresa autora é no sentido de que o 

prazo de prescrição recomeça a fluir após o devedor deixar de cumprir o 

acordo referente ao parcelamento do débito, consoante a Súmula 248 do 

extinto Tribunal Federal de Recursos. A certidão de dívida ativa n. 

20142874 refere-se a vários débitos tributários de fatos geradores 

ocorridos no curso dos anos de 2007 a 2009, que totalizam o importe de 

R$ 97.312,57 (noventa e sete mil, trezentos e doze reais e cinquenta e 

sete centavos), como se verifica pelo extrato acostado no evento n. 

9178761 (página 02). Pelo que se observa do referido documento acima, o 

Estado de Mato Grosso formalizou parcelamento referente a 05 (cinco) 

fatos geradores que compõe a certidão de dívida ativa, como se pode 

verifica pelo documento no evento n. 9178787: i) fato gerador: 11/2008 – 

data do vencimento: 10/12/2008 – constituição definitiva do crédito: 

01/12/2008; ii) fato gerador: 12/2008 – data do vencimento: 20/01/2009 – 

constituição definitiva do crédito: 03/01/2009; iii) fato gerador: 12/2008 – 

data do vencimento: 20/01/2009 – constituição definitiva do crédito: 

03/01/2009; iv) fato gerador: 01/2009 – data do vencimento: 20/02/2009 – 

constituição definitiva do crédito: 01/02/2009; v) fato gerador: 02/2009 – 

data do vencimento: 20/03/2009 – constituição definitiva do crédito: 

28/02/2009. No documento indicado no evento n. 9178787 consta que a 

empresa autora apenas efetuou o pagamento de 02 (duas) parcelas do 

parcelamento realizado do débito tributário, sendo o último efetuado no dia 

31 de julho de 2009. O parcelamento foi realizado no dia 17/06/2009, 

ocasião em que restou nesse momento a confissão dos débitos acima 

mencionados, tratando-se de hipótese de interrupção da prescrição, 

conforme estabelece o art. 174, parágrafo único, inciso IV do CTN. É 

assente na jurisprudência que a formalização de parcelamento é ato 

inequívoco de reconhecimento da dívida, tratando-se de hipótese de 

suspensão da exigibilidade e também como substrato de interrupção da 

prescrição tributária iniciada. O prazo prescricional recomeça a fluir, na 

hipótese em que o devedor deixa de cumprir o acordo, isto é, o pagamento 

das parcelas referente ao parcelamento da dívida. No caso dos autos, 

nota-se que o devedor deixou de efetuar o pagamento do parcelamento no 
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dia 31 de julho de 2009 (Id n. 9178787). O Estado de Mato Grosso, dada a 

sua revelia, não trouxe nenhum elemento que possa sustentar a eventual 

existência de nova causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 

Assim, tomando-se como referência a data do descumprimento do acordo 

(31/07/2009) até a data do ajuizamento desta demanda (27/07/2007), o réu 

não obteve êxito em comprovar que tenha tomado alguma iniciativa quanto 

à exigibilidade do referido débito. Nessa esteira, nota-se com clareza o 

decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data do descumprimento do 

acordo em sede de parcelamento tributário (31/07/2009) e a data do 

ajuizamento desta demanda anulatória sem a indicação de qualquer 

postura ativa do fisco no sentido de cobrar as exações descritas no 

instrumento acostado no evento n. 9178787. Sendo assim, deve ser 

declarada a prescrição dos débitos tributários que foram objetos do 

parcelamento n. 5213311 (Id n. 9178787), nos termos do art. 174, “caput” 

do CTN. Nesse sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – 

AJUIZAMENTO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL DE PARTE DO CRÉDITO – 

PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO – CAUSA INTERRUPTIVA – REINÍCIO DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO INADIMPLEMENTO 

DA ÚLTIMA PARCELA PELO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO 

RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. O termo inicial, para contagem 

do lapso prescricional do Imposto Predial e Territorial Urbano, é o primeiro 

dia do exercício em que foi lançado, ou seja, se dá no 1º dia do exercício 

fiscal respectivo, desde que não tenha havido impugnação a esse 

lançamento ou a ocorrência de qualquer causa impeditiva, suspensiva ou 

interruptiva da prescrição. O pedido de parcelamento é causa de 

interrupção da prescrição, reiniciando-se a contagem do lapso 

prescricional a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte. 

(Ap 87288/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/06/2016, 

Publicado no DJE 18/07/2016) (Destaque) PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA Cabe 

ainda analisar os demais débitos tributários constantes na certidão de 

dívida ativa n. 20142874 (Id n. 9178761), que não foram objeto de 

parcelamento n. 5213311, consiste nos seguintes fatos geradores, que 

compõe a tabela abaixo, em que o primeiro campo refere-se ao código da 

infração, o segundo a data do fato gerador, o terceiro a data do 

vencimento da obrigação e o último o dia que houve a constituição 

definitiva do crédito. Nesse prisma, tomando-se como referência a data da 

constituição definitiva do crédito tributário, marco de contagem nos termos 

do art. 174, “caput” do CTN, nota-se a ocorrência da prescrição ordinária 

de todas as obrigações tributárias citadas na referida CDA. Todas foram 

constituídas definitivamente nos anos de 2009 e 2011. Assim, 

computando-se o prazo quinquenal disposto no referido dispositivo, as 

exações do ano de 2009 foram fulminadas pela prescrição em 2014 e as 

de 2011 prescreveram em 2016. É importante deixar assentado que, o réu, 

revel, não trouxe nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do 

direito do autor, sobretudo, alguma situação de suspensão ou interrupção 

do prazo prescricional a fim de que pudesse ser alterado o panorama 

fático evidenciado nesta demanda. Ademais, ainda que não bastasse, 

tomando-se como referência o domicílio tributário da empresa autora, 

situado nesta cidade de Água Boa/MT, aliada a regra da competência 

disposta no art. 46,§5º do Código de Processo Civil[1], em consulta ao 

sistema de distribuição desta Comarca de Água Boa/MT, não se 

vislumbrou o ajuizamento de execução fiscal pelo Estado de Mato Grosso 

antes da consumação da prescrição dos referidos débitos. III - Dispositivo 

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido inicial a fim de 

declarar e reconhecer a prescrição da pretensão executória tributária das 

exações contidas na certidão de dívida ativa n. 20142874, nos termos do 

art. 174, “caput” do Código Tributário Nacional. Com fundamento no 

princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC, este 

Juízo CONDENA o réu ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe equivalente a 10 % sobre o valor do proveito econômico atualizado 

pelo IPCA/E-IBGE, coincidente com o débito tributário reconhecido prescrito 

nesta demanda. No mesmo sentido, este Juízo CONDENA o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 39, 

parágrafo único da Lei n. 6.830/1980[2]. Por corolário, JULGA-SE EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 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. Água Boa/MT, 20 de julho de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] § 5o A execução fiscal 

será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do 

lugar onde for encontrado. [2] Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita 

ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de 

seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo 

Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas 

feitas pela parte contrária.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000691-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AIR SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000691-24.2018.8.11.0021 SENTENÇA Vistos 

etc. Cuida-se de ação proposta pelo demandante em face do demandado. 

Posteriormente, a parte requerente postulou pela extinção do processo. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante do expresso pedido da parte requerente, mister a extinção 

deste processo face à desistência. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda movida pela autora 

em face do requerido, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem Custas e honorários advocatícios. Ao arquivo com baixa na 

distribuição. Às providências. Água Boa/MT, 20 de julho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 do promovente e 

promovido, do retorno dos autos da Turma recursal, devendo 

manifestarem-se no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HASSAN OKA FILHO OAB - MA9902-O (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 
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CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado do 

promovente e promovido, do retorno dos autos da Turma recursal, 

devendo manifestarem-se no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-75.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO DE BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELCAR INVESTCAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO)

JORGE CORREA LIMA OAB - GO11025 (ADVOGADO)

 

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 do 

promovente e promovido, do retorno dos autos da Turma recursal, 

devendo manifestarem-se no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-10.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 do 

promovente e promovido, do retorno dos autos da Turma recursal, 

devendo manifestarem-se no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001939-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALMEIDA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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) do 

promovente, para comparecer dar inicio a fase de execução de sentença, 

no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que promovo a intimação 

do advogado(a) do promovente, para dar inicio a fase de execução de 

sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA GUERRA PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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) do 

promovente, para dar inicio a fase de execução de sentença, no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEY RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002020-08.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IVONEY RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

IVONEY RIBEIRO DOS SANTOS em face de ATIVOS S/A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

uma vez que jamais contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

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. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 
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inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada 

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, notadamente com apresentação de contrato constando assinatura 

da parte Reclamante, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a relação 

contratual, a parte assina exatamente igual e informa dados confidenciais. 

Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, 

bem como a sua inadimplência, não há que se falar em negativação 

indevida. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Nesse sentido, nosso 

Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS – DÍVIDA EXISTENTE – INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a relação jurídica entre 

as partes e a inadimplência do usuário do cartão de crédito, não há que se 

falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do 

direito por parte da instituição financeira em promover a inscrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito do cliente inadimplente. (Ap 

69465/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 17/10/2017)” DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA 

INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS propostas pela parte Reclamante, com a extinção do processo 

com julgamento do mérito. Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar 

a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais 

prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 28 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002019-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBES RODRIGUES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002019-23.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CLEIBES RODRIGUES DE 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CLEIBES RODRIGUES DE BARROS em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 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. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas 

satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente 

com apresentação de contrato constando assinatura da parte Reclamante, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise 

minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, a parte 

assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. DA 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante faltou com 

seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida 

de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo 

por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 

do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Nesse sentido, nosso Egrégio Tribunal de Justiça firmou 

entendimento: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DÍVIDA EXISTENTE – INSCRIÇÃO 

LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do 

usuário do cartão de crédito, não há que se falar em indenização por 

danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição 

financeira em promover a inscrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito do cliente inadimplente. (Ap 69465/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas pela 

parte Reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 28 de Maio 

de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 
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dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA PRADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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) do 

promovente, para dar inicio a fase de execução de sentença, no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-10.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010201-10.2016.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

FERREIRA DA CRUZ Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o recorrente que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: 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 Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que 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. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao recorrente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Sendo tempestivo o 

recurso inominado apresentado, nos termos do artigo 42, parágrafo único 
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da lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que 

dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Intime-se o apelado para, 

querendo, colacionar as suas contrarrazões no prazo legal. Transcorrido 

o prazo adrede, independentemente de manifestação da parte adversa, 

encaminhem-se os autos a Turma Recursal Cumpra-se. Água Boa, 26 de 

outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-10.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010201-10.2016.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

FERREIRA DA CRUZ Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o recorrente que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: 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 Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que 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. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao recorrente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Sendo tempestivo o 

recurso inominado apresentado, nos termos do artigo 42, parágrafo único 

da lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que 

dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Intime-se o apelado para, 

querendo, colacionar as suas contrarrazões no prazo legal. Transcorrido 

o prazo adrede, independentemente de manifestação da parte adversa, 

encaminhem-se os autos a Turma Recursal Cumpra-se. Água Boa, 26 de 

outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80054 Nr: 1279-85.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA DE SOUZA, PEDRO FERREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

 Agilize-se a secretaria as diligências orientadas nos autos, de forma que 

seja garantido o impulsionamento necessário e tempestivo ao feito, em 

respeito à escorreita prestação jurisdicional.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 96602 Nr: 2704-16.2018.811.0020

 AÇÃO: Justificação Criminal (arts. 861/866 do CPC)->MATÉRIA CRIMINAL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2704-16.2018.811.0020 (cód. 96602).

Vistos.

1. DETERMINO o apensamento do presente feito ao processo executivo de 

pena n. 1983-64.2018.811.0020 (cód. 94986).

2. Por conseguinte, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, nos termos do art. 67 da Lei n. 7.210/1984.

3. Após, VOLTEM-ME conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55974 Nr: 1718-38.2013.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA GARGIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REUTER DA SILVA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDÃO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:200.274/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA CARGILL 

LTDA promove Ação de Cobrança em desfavor de REUTER DA SILVA 

MUNIZ, todos qualificados nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento 

judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não houve 

a citação da mesma.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, condenando a parte desistente ao pagamento de 

custas e despesas processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC/2015.

6. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

7. Publique-se. Intimem-se.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28559 Nr: 2915-67.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALHÃES NOGUEIRA & CIA LTDA -ME, 

DIVINO DONIZETE DA SILVA NOGUEIRA, MÁRIO MONTEIRO MAGALHÃES 

SOBRINHO, ANTONIA ZÉLIA CARVALHO NOGUEIRA, CARMEM SUZANA 

MAGALHÃES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JULIANO CESAR CLEMENTE 

- OAB:OAB/MT.14.340, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fls. 204/205. Para tanto, EXPEÇA-SE nova carta 

precatória para a Comarca de Goiânia-GO, devendo constar como 

finalidade a citação dos Executados Magalhães Nogueira & Cia LTDA – 

ME, Divino Donizete da Silva Nogueira e Antônia Zélia Carvalho Nogueira.

2. No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor para realizar a 

alteração da razão social da empresa requerente, conforme requerido à fl. 

206.

3. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 20 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69308 Nr: 420-06.2016.811.0020

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILOMENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 420-06.2016.811.0020- 69308

ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOÃO NUNES

PARTE REQUERIDA: FILOMENA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO 

SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/02/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

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: DELIBERAÇÃO Por fim o MMº Juiz de Direito PIERRO DE 

FARIA MENDES deliberou: 1. Inicialmente SUSPENSO a presente oralidade, 

a fim de que seja efetivada a determinação do item 1 do termo de 

audiência de ref. 57. 2. Efetivado o ato acima mencionado, DISPENSO a 

realização da prova pericial por perito judicial por entender este Juízo que 

a situação é pública e notória e a seqüela neurológica e física da 

interditanda restou satisfatoriamente provada pelos documentos 

acostados aos autos e pela visita realizada, consoante certidão anexa do 
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oficial de justiça que a acompanhou, sendo que na sistemática processual 

vigente os fatos notórios independem de prova. 3. SENTENÇA – Vistos. 

JOÃO NUNES requereu a INTERDIÇÃO de FILOMENA, qualificados nos 

autos, aduzindo a incapacidade desta de gerir atos da vida civil por força 

de acometimento de distúrbio mental. Interrogatório realizado em visita à 

residência da interditanda, diante da dificuldade em seu deslocamento, 

sendo dispensada a realização da prova pericial por entender este Juízo 

que a situação é publica e notória e a seqüela neurológica e física restou 

satisfatoriamente provada. O presentante do Ministério Público 

manifestou-se pela procedência do pedido exordial (fl. 33). É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. Com efeito, a requerida deve, 

realmente, ser interditada, pois concluiu-se que é portadora de uma 

doença mental que a impede de praticar condutas necessárias para sua 

sobrevivência, deveras, restando impossibilitado de compreender alguns 

atos bem como de manifestar , em certos momentos, livremente sua 

vontade. Portanto, tem-se que, como explicam Silvio de Salvo Venosa e 

Carlos Roberto Gonçalves, pessoa natural é aquela a quem se atribuem 

direitos e obrigações (capacidade de direito), inerente a todo ser vivo, pois 

do nascimento com vida é que começa a personalidade, malgrado o 

resguardo dos direitos do nascituro desde a concepção, i.e., nascendo 

com vida os seus direitos retroagem a data da concepção. Assim, toda 

pessoa é capaz de adquirir direito e de contrair obrigações, sendo que a 

esta capacidade natural (genética) dá-se o nome de personalidade. Como 

bem observa Silvio de Salvo Venosa, a capacidade da pessoa é elemento 

limitador da personalidade, ou seja, a capacidade está para a 

personalidade assim como a competência para a jurisdição. Deste 

contexto temos duas modalidades de capacidade, a saber: a) Capacidade 

de Direito (consiste justamente na capacidade natural de adquirir e de 

contrair obrigações); b) Capacidade de Fato (de Ação) (reside na 

capacidade pessoal de exercício dos atos da vida civil para adquirir 

direitos e obrigações). Daí resulta que a pessoa que possui ambas as 

modalidades diz-se portadora de uma capacidade plena, conquanto quem 

possuir somente a de direito diz-se portadora de uma capacidade relativa, 

sendo que esta, conforme o grau da incapacidade para execução pessoal 

dos atos da vida civil (quantum de ausência de discernimento e de 

autodeterminação) denotará numa incapacidade absoluta (representante 

legal) ou incapacidade relativa (assistente), tudo consoante critérios 

biológicos ou psicológicos da pessoa incapacitada, definitiva ou 

temporariamente. Na seara dos direitos da personalidade, temos que à 

toda pessoa que não possa exercer pessoalmente os atos da vida civil 

(capacidade de fato) é atribuída uma incapacidade, a qual sempre será de 

ação, pois o direito brasileiro não admite incapacidade de direito, tendo em 

vista a prerrogativa genética legal (diversamente dos escravos no direito 

romano, os quais eram equiparados a objetos e não pessoas). Desta 

forma, o art. 3º do CC/02, utilizando-se de critérios biológicos (idade) e 

psicológicos (discernimento e autodeterminação) estipula serem 

absolutamente incapazes os: a) menores de 16 anos (impúberes); b) 

privados do necessário discernimento (total) por enfermidade ou 

deficiência mental; c) privados da necessária autodeterminação (vontade) 

por qualquer causa transitória (tempus regit actum). Os absolutamente 

incapazes (de ação) não podem expressar pessoalmente atos da vida 

civil, devendo, sempre, serem representados por quem de direito (poder 

familiar, tutor, curador) sob pena de nulidade. Observe-se que a 

incapacidade psicológica dependerá do auxílio da seara médica in casu, 

observando prudentemente o Prof. Silvio Salvo de Venosa ao discorrer 

que “o juiz deverá ser perspicaz ao analisar o conteúdo probatório, 

levando sempre em conta que a regra é a capacidade, e a incapacidade é 

exceção”, haja vista que em 99% dos casos estar-se-á a discutir efeitos 

patrimoniais da declaração de incapacidade. Nesta senda, oportuna a lição 

do Prof. Antônio Carlos Marcato, que ensina que a sentença de interdição 

tem natureza constitutiva, produzindo efeitos desde logo, mesmo estando 

sujeita a apelação, sendo certo que aquela deverá ser inscrita no Serviço 

Registral de Pessoas Naturais e publicada pela imprensa local e pelo órgão 

oficial, por três vezes, com intervalo de dez dias entre uma publicação e 

outra, devendo constar do edital os nomes do interdito e seu curador, as 

causas da interdição e os limites da curatela. Com efeito, restando 

caracterizada a incapacidade relativamente do requerido, mister se faz 

reconhecer a necessidade de interdição e nomeação de curador legal, 

nos termos da legislação de regência. Dispositivo Ante ao exposto, 

DECRETO A INTERDIÇÃO da requerida, qualificada nos autos, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma do art. 4º, III, do Código Civil/2002, e, de acordo com o 

art. 1.775 do Código Civil/2002, NOMEIO-LHE CURADOR o Sr. JOÃO 

NUNES, também qualificado nos autos. FIXO como limites da curatela, 

observando a situação atual da requerida (incisos I e II do art. 755 do 

CPC), os atos requeridos, quais sejam, prática de atos perante o INSS e 

gerência de conta bancária de requerida, a fim de auxiliar na manutenção 

desta. Isenção de custas e despesas processuais ut Lei 1.060/50. 

OBSERVE-SE o disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III, do Código Civil/2002. Certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. 4. Após, FAÇAM os autos 

conclusos. 5. Saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se. Eu, Dalva Teodoro da Silva, digitei.

 Alto Araguaia - MT, 20 de julho de 2018.

CASSIANO DE MOURA FELL

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) art.1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 1371 Nr: 558-32.2000.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRB, LRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRF, MAEF, DMF, BF, CGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAÍZE A. ATHAYDE BONAFÉ - 

OAB:8961/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO GALIANI - 

OAB:123.322-SP, TAÍZE A ATHAYDE BONAFÉ - OAB:8961-ms

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fls. 1.868. Para tanto, INTIMEM-SE os executados 

na pessoa do(s) advogado(s) constituídos nos autos, via DJE, nos termos 

do artigo 841, § 1º do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto 

de penhora no prazo 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo, inexistindo impugnação, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15465 Nr: 1718-19.2005.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL NAVES MADUREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO CASSEMIRO DE 

SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Pelo exposto, forte na disposição do inciso IV do artigo 485 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.10. 

Sem custas e honorários.11. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.12. Publique-se. Intimem-se.13. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 20 de julho de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 53275 Nr: 2757-07.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEC, DCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a correspondência devolvida de fl. 68, PROCEDA-SE a 

intimação da parte requerente por edital, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 
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do processo, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil 

de 2015.

2. Decorrido o prazo, sem manifestação, DÊ-SE vista ao MPE e, após, 

voltem-me os autos conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 2081 Nr: 6-39.1978.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BÁRBARA DE SOUZA, CELMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALUSTIANO CONSTANTINO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de execução por quantia certa manejada, no bojo dos autos 

de ação cognitiva, por BENEDITO CONSTANTINO GUIMARÃES E /OUTROS 

contra ESPÓLIO DE SALUSTIANO CONSTANTINO GUIMARÃES, 

qualificados nos autos em epígrafe.

2. A parte exequente, à fl. 337, requereu a expedição de novo Auto de 

Adjudicação, vez que aquele acostado à fl. 333 contem erro material, 

contudo, verifico que não apontou onde reside aludido erro, razão pela 

qual, DETERMINO a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifique as inexatidões materiais contidas no referido auto.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 20 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15957 Nr: 2136-54.2005.811.0020

 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): ONECIDIO RESENDE JUNIOR -ME, ONECÍDIO 

REZENDE JÚNIOR, NÁDIA PAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:7603-B/MT, RODRIGO CAMPOS MORAES - OAB:11.355/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 (dez) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97075 Nr: 2885-17.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIOMAR FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida proposta por 

Cleidiomar Ferreira da Costa contra o Chubb Seguros Brasil.

2. Compulsando os documentos colacionados na petição inicial, verifico 

que não foi juntado o requerimento administrativo, bem como a sua 

negativa de cobertura, por conseguinte, DETERMINO que o requerente 

colacione aos autos cópia do referido processo adminstrativo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único e 485, inciso I, do CPC/2015).

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 19 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 25072 Nr: 71-47.2009.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RAFAEL DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOMES DOMINGOS (espólio), LUZIA 

GOMES DE ALMEIDA, JULIA GOMES ALVES, MARIA RITA GOMES SILVA, 

CLARISSE GOMES DOMINGOS, MARIA DO CARMO GOMES NETA, 

GARCES MARQUES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT, CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - 

OAB:11033-B/MT

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de usucapião na qual a parte autora requereu (fl. 

116) a intimação da Fazenda Pública Estadual “para simplesmente 

manifestar se tem interesse no objeto da causa, (...), e não para realizar 

estudo cadastral do imóvel usucapiendo, (...)”.

2. Cumpre informar, que o estudo cadastral é umas das peças técnicas 

necessárias para a instrução da Ação de Usucapião, conforme o 

provimento nª 09/2017, da Corregedoria da Justiça do TJMT, senão 

vejamos:

“art. 1º - RECOMENDAR aos magistrados que, nas ações reivindicatórias, 

possessórias e de usucapião, observem se estão instruídas, no mínimo, 

com os seguintes documentos:

a) Estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato 

Grosso;

b) Fluxograma da Cadeia Dominial;

c) Matrícula do Imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial 

(quando houver);

d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do 

perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo 

com o Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou que lhe 

substituir;

e) Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato 

.dwg ou .dxf), poligonal limpa (em formato .dwg ou dxf e .kml ou .kmz), 

memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos 

(em formato .ODS);

f) ART/CREA;

Parágrafo único. Os documentos serão apresentados em 04 (quatro vias, 

sendo uma para instruir a ação (processo físico, e as demais para a 

remessa às procuradorias públicas”.

 3. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de fl. 116 e, em atendimento a 

recomendação da Corregedoria, INTIME-SE a parte requerente para que 

providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, os documentos mínimos 

necessários, sob pena de ser extinção e arquivamento do feito.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51441 Nr: 652-57.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBECA BOUTIQUE, ALICE DANUSA 

FERNANDES LACERDA, MILTON FERNANDES DE LIMA, MARIA DO 

SOCORRO LACERDA LIMA, FABIANO FERNANDES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15.562/0-MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT, 

LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13.428/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 368 de 738



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que o MILTON FERNANDES DE LIMA foi 

qualificado na inicial como cônjuge da executada Maria do Socorro 

Lacerda Lima, no entanto, o mesmo não assumiu de forma solidária a 

dívida, objeto da ação.

2. Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de fl. 119/119-v e EXTINGO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em 

relação ao executado MILTON FERNANDES DE LIMA.

3. PROCEDAM-SE as baixas necessárias.

4. INTIME-SE o Sr. Milton Fernandes de Lima para que indique conta 

corrente para que o valor penhorado às fls. 111/115 seja devolvido.

5. Após, EXPEÇA-SE alvará eletrônico em favor do Sr. Milton Fernandes 

de Lima para o levantamento do valor de R$ 926,61, devidamente 

corrigido, mediante transferência na conta corrente por ele indicada.

6. Após, CUMPRA-SE o item 2 da decisão de fls. 116, providenciando e 

expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 29479 Nr: 533-67.2010.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDACIR ARAÚJO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIEIRA CINTRA NETO, EDILES VIEIRA 

CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO CAMPOS VAZ 

- OAB:OAB/PR 14427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR SANCHES CANIATTI 

BIUDES - OAB:OAB/PR 40458

 Vistos.1. Em análise ao pedido dos embargantes de parcelamento dos 

honorários periciais (fls. 188), DEFIRO-O em parte, autorizando o 

parcelamento dos honorários apenas em 3 (três) parcelas, sendo que a 

primeira parcela deverá ser de 50% (cinquenta por cento) do valor total, 

paga até o dia 30/07/2018, vez que o requerimento foi protocolado no dia 

11/04/2018 e desde então já se passaram 03 (três) meses, período 

suficiente para que a parte interessada reunisse recursos para o 

pagamento, ao menos, da metade do valor.2. As parcelas restantes, no 

valor de R$ 6.050,00 cada, deverão ser pagas, até o dia 30/08/2018 (2ª 

parcela) e até o dia 30/09/2018 (3ª parcela).3. Ressalto que, inobstante o 

Código de Processo Civil não disciplinar acerca do parcelamento dos 

honorários periciais, predomina o entendimento, na jurisprudência pátria, 

de ser possível tal parcelamento quando a parte não tiver condições de 

arcar com o valor total dos honorários em uma única parcela, de forma a 

não inviabilizar o acesso à justiça, condição não demonstrada nos 

autos.3. Seguindo esse entendimento, colaciono os seguintes 

julgados:“(...).4. Em face do deferimento parcial do parcelamento dos 

honorários periciais, INTIMEM-SE novamente as partes embargantes para 

que deposite em juízo, o valor correspondente a 1ª parcela dos 

honorários, no valor de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), até o dia 

30/07/2018, fazendo constar da intimação que o exame pericial em 

comento realizar-se-á apenas mediante a efetivação de tal depósito, 

devendo ser liberado ao(à) perito(a) apenas 50% (cinqüenta por cento) do 

valor antes da realização da perícia em questão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71911 Nr: 1490-58.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94352 Nr: 1824-24.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69755 Nr: 600-22.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANI MATEUS DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIMILIAN JOSE BEIJO 

GONSALEZ - OAB:11225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90354 Nr: 6528-17.2017.811.0020

 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: FRANCISCO ASSIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIK ASSIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA 

- OAB:10464/GO, JULIANA OLIVEIRA DIAS RODRIGUES - 

OAB:21.279/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR 

- OAB:15341-B/MT

 11. Diante do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo 

único do artigo 321 do CPC/2015 e por conseqüência JULGO e DECLARO 

EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, com suporte nos 

artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 12. Custas pela 
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parte autora. 13. Após o transito em julgado, ao arquivo.14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 21 de julho de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88693 Nr: 5477-68.2017.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DE SOUZA MEDRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DE SOUZA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a inventariante pessoalmente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de remoção (art. 995, I, do CPC).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93279 Nr: 1390-35.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial acostado à 

ref. 34.

2. Desnecessária a intervenção do Ministério Público Estadual.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. Custas e honorários conforme entabulado pelas partes.

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova o 

diligente gestor as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

8. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 78487 Nr: 260-44.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial acostado à 

ref. 34.

2. Desnecessária a intervenção do Ministério Público Estadual.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. Custas e honorários conforme entabulado pelas partes.

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova o 

diligente gestor as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

8. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56914 Nr: 2673-69.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO TOPÁZIO VALE DO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Indenizatória proposta por MUNICÍPIO DE ALTO 

ARAGUAIA/MT em desfavor de ASSOCIAÇÃO TOPÁZIO VALE DO 

ARAGUAIA, todos qualificados nos autos.

 2. Da análise dos autos noto que o requerido apresentou contestação 

denunciando à lide a empresa Carlos Alberto Vieira Gomes.

3. Dessa forma, ante a denunciação da lide pelo réu no prazo da defesa 

(art. 126, do CPC/2015), DETERMINO a citação do denunciado para 

contestar.

4. O denunciante deverá providenciar a citação nos prazos referidos no § 

1º, do artigo 131, do CPC/2015, sob pena de prosseguimento da ação 

somente em seu desfavor (§ 2º, do referido artigo).

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000022-08.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:
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ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER AKIRA YWAZAKI OAB - PR41792 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000022-08.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: ZATI EQUIPAMENTOS PARA 

GINASTICA LTDA - ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA 

Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que há contradição no acordo 

acostado no ID nº 14188753, no que toca à forma de pagamento do débito, 

eis que a item “a” dispõe que será realizado mediante a expedição de RPV, 

ao passo que o item “e”, anuncia que o executado depositará o valor 

integral do crédito junto ao banco indicado. 2. Ante ao exposto, 

INTIMEM-SE as partes para esclarecer qual a forma de pagamento 

estipulada na avença, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

homologação do mesmo. 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000025-60.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DREWLO PETRY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT0016702A (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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000025-60.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: PAULO SERGIO DREWLO 

PETRY EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. No presente 

caso, a parte reclamante requereu a Execução de Sentença - 

procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), que 

depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de não 

pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000150-28.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MENDES PARULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000150-28.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: DEUZANIA MARQUES VILELA 

ALVES EXECUTADO: JORGE MENDES PARULA Vistos. 1. No presente 

caso, a parte reclamante requereu a Execução de Sentença - 

procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), que 

depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de não 

pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010116-95.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GONCALVES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAMPOS MORAES OAB - MT0011355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010116-95.2014.8.11.0020 EXEQUENTE: NELSON GONCALVES DE 

SOUSA EXECUTADO: OI S/A Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada informou junto a 

este juízo o pagamento da condenação, conforme petição de Num. 

71053725, havendo aquiescência da parte exequente pela inercia nos 

autos desde então. 3. Outrossim, atesto que o prazo de 180 (cento e 

oitenta dias) concedido liminarmente, o qual suspende todas as 

execuções em tramite contra a reclamada já decorreu, razão pela qual a 

extinção desta demanda é devida. 4. Desta feita, entendo que o feito deve 

ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in 

verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for 

indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por 

qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar 

ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 5. Isto Posto, conforme 

teor da movimentação Num. 71053725, com fundamento nos artigos 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

dando por satisfeita a presente execução. 6. Expeça-se competente 

alvará para transferência dos valores já depositados. 7. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010164-54.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE CARVALHO LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAMPOS MORAES OAB - MT0011355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da Exequente intimado a 

fornecer, no prazo de 05(cinco) dias os dados bancários para liberação 

dos valores.

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 17/2018-DF

O Doutor João Filho de Almeida Portela, MM Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Barra do Bugres – Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

C O N S I D E R A N D O o disposto no Capitulo I, Seção 2, da CNGC, bem 
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como o disposto na Legislação de Organização Judiciária Estadual (art.81, 

"b" c/c art. 86 da Lei nº 4.964/1985 do COJE).

C O N S I D E R A N D O o teor do oficio circular nº 218/201/-CSC-CGJ, 

datado de 16 de julho de 2018, o qual informa a desnecessidade de 

realizar a correição nos cartórios situados na sede da Comarca.

RESOLVE:

DESIGNAR o período de 02 e 03 de agosto de 2018, a partir das 08h00min 

horas, para realização da Correição Ordinária, nas Serventias 

Extrajudiciais, pertencentes à Comarca que são Denise, Nova Olímpia, 

Porto Estrela, Lavouras, Cartório do Distribuidor Contador e Partidor e 

Coordenadoria Administrativa do Foro desta Comarca, sem prejuízo do 

normal funcionamento, podendo o período ser estendido, caso houver 

necessidade.

 Durante a Correição será observada rigorosamente as disposições 

contidas no Capítulo 1, seção 3, da CNGC.

 ESTABELECER o itinerário a ser cumprido no período, na seguinte forma:

a) 02/08 Serventia Municipal Notarial e Registral de Porto Estrela

 Abertura: 08h00min

 Encerramento: 10h00min

 b) 02/08 Serventia Municipal Notarial e Registral de Lavouras

 Abertura: 10h30min

 Encerramento: 12h00min

 c) 03/08 Serventia Municipal Notarial e Registral de Denise

 Abertura: 08h00min

 Encerramento: 10h00min

 d) 03/08 Serventia Municipal Notarial e Registral de Nova Olímpia

 Abertura: 10h30min

 Encerramento: 12h00min

 e) 03/08 Cartório Distribuidor, contador e partidor e Diretoria do foro

 Abertura: 15h30min

 Encerramento: 17h30min

 NOMEAR a servidora Rosemari Rita de Vasconcelos Barros, Secretária 

da Correição, para auxiliar os trabalhos a serem realizados.

DETERMINAR aos senhores Cartorários que providenciem para que todos 

os livros e materiais utilizados no desenvolvimento dos expedientes 

estejam à disposição do Juiz Corregedor no início dos trabalhos da 

correição.

 Convidar os senhores serventuários, advogados, douto representante do 

Ministério Público, as partes e demais interessados para querendo, 

acompanharem os trabalhos da correição, oportunidade em que serão 

resolvidas todas as reclamações e sugestões que forem apresentadas.

Durante a correição serão examinados todos os livros, papéis, pastas, 

atos registrais e tudo mais que relacionar com o serviço público a cargo 

do Tabelião e demais servidores, relativos ao período da última correição 

efetivada até a presente data.

Não ocorrerá qualquer tipo de interrupção do expediente do serviço 

extrajudicial, durante a correição e não será realizada correição nas 

serventias do 1º ofício e 2º ofício da sede da Comarca de Barra do 

Bugres, conforme oficio circular nº 218/201/-CSC-CGJ.

 P. Cumpra-se, remetendo-se cópia a E. Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ao representante do Ministério Público, à Ordem 

dos Advogados da 10ª Secção, aos Cartorários e Defensoria Publica, 

afixando-se uma no átrio do Fórum para conhecimento geral.

Barra do Bugres-MT, 23 de julho de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL Nº 008/2018.

 O Doutor JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Barra do Bugres – Estado de Mato Grosso, 

amparado no que dispõe o artigo 86, da Lei nº 4.964/85 (Código de 

Organização Judiciária do Estado – COJE) e Seção 2 – Funcional 

Correicional – item 1.2.11, da CNGC (Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça) que determina ao Magistrado anualmente, 

até o mês de agosto, realizar correição ordinária nos distritos da sua 

Comarca.

 FAZ SABER a todos os que virem ou conhecimento deste EDITAL que fica 

designado o período de 02 a 03 de agosto de 2018, a partir das 08:00 

horas, para realização da CORREIÇÃO ORDINÁRIA, nas Serventias 

Extrajudiciais, desta Comarca, conforme consta da Portaria nº. 

17/2018-DF, desta data, que fica fazendo parte integrante deste edital.

 Para tanto, convoca, desde já todos os serventuários, advogados, 

Promotor de Justiça, Autoridades Civis, Militares e o Público em geral, para 

acompanhamento dos trabalhos, desde a sua instalação, no dia e hora 

supra mencionados, se assim o desejarem, até a sua finalização.

 Durante os serviços correcionais, que só serão suspensos por motivo de 

força maior ou interesse da justiça, não ocorrerá qualquer tipo de 

interrupção do expediente das serventias e deverão ser examinados 

processos, livros, papéis, atos e tudo mais que se relacionarem com o 

expediente forense, podendo os interessados fazerem qualquer tipo de 

reclamação ao Juiz Corregedor, que permanecerá durante os trabalhos à 

disposição do público, desde que tenham razões plausíveis para reclamar, 

ou, ainda, proporem sugestões que venham contribuir para o 

aprimoramento dos órgãos judiciais.

 E, para que ninguém alegue ignorância no futuro, determinou o M.M. Juiz, 

a expedição deste Edital de conhecimento e intimação de todos os 

jurisdicionados, que será divulgado no Diário da Justiça e afixado no 

quadro de avisos do Edifício do Fórum, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça e ao Colendo Conselho da Magistratura.

Barra do Bugres, 23 de julho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94592 Nr: 4159-91.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FRACALOSSI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 10 de julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43750 Nr: 7-39.2010.811.0008

 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): MIRIAN REZENDE GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que não houve citação do requerido. INTIME-SE a parte 

autora para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC).

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres/MT, 09 de julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117652 Nr: 6396-30.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSS, MARIA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENATO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se 

sobre a proposta de acordo apresentada, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48481 Nr: 292-95.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ PENTEADO BAUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, Tatiana Benjamin Villar Prudêncio - OAB:9887-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a inconsistencia bancaria, e a não efetivação do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48581 Nr: 392-50.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bancorbras Administratdora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:9.561-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se em 10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132963 Nr: 265-68.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO MARCELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por ausência de 

documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civi l .Sem custas, eis que def iro a gratuidade nesta 

oportunidade.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando 

as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do 

Bugres - MT, 17 de Julho de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53385 Nr: 4137-38.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 Nos termos da legislação vigente e impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar as partes do retorno dos autos, bem como para 

manifestar o que de direito no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136126 Nr: 2217-82.2018.811.0008

 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: CRISTIANE PEREIRA VITORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Nacional Honda 

Ltda., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a emenda da inicial de fls. 61/68.

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita postulada, ante a manifestação e 

juntada dos documentos de fls.63/68; pois atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC. Ressalte-se, 

contudo, que poderá ser revista e revogada a qualquer tempo a 

gratuidade concedida, acaso verificada as hipóteses legais.

Para justa e eficaz solução do litígio – considerando que a Lei Processual 

Civil prima pela cooperação entre as partes, sempre visando à solução 

amigável da demanda – DETERMINO o encaminhamento dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da 

Comarca, para designação de audiência de conciliação/mediação, 

conforme pauta do CEJUSC.

INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte requerida, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para comparecem à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Ressalte-se, que as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Não havendo conciliação, a parte requerida deverá oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do 

ato (art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da 

contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para apresentar resposta à 

contestação, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 

350 do CPC.

Após a realização da audiência, tornem-me os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139539 Nr: 4245-23.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC).

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319, 320 e 528 do Código de Processo Civil.

DEFIRO o benefício da justiça gratuita postulada, uma vez que atendidas 

as exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC. 

Ressalte-se, contudo, o disposto no §2º do artigo 1º da lei 5.478/1968.

INTIME-SE o executado para que em 03 (três) dias efetue o pagamento 

das prestações alimentícias que se encontram em atraso, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 
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decretada a prisão civil, nos termos do art. 528, §3º, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130238 Nr: 6662-80.2017.811.0008

 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: CARLOS TERTULIANO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de agosto de 

2018, às 16h30min.

 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, 20 de Julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117123 Nr: 6054-19.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABÁ LTDA, OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA – 

MAQFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR RODRIGUES ELIAS - 

OAB:20.610/MT

 Vistos, etc.

Devidamente intimado para manifestar acerca da contraproposta 

apresentada pelo exequente às fls. 171/173, em nada manifestou o 

executado, conforme certidão de fls. 176.

Assim, prossiga regularmente a execução.

INTIME-SE o exequente para requerer o que de direito, quanto ao 

prosseguimento da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128460 Nr: 5627-85.2017.811.0008

 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: GUANABARA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTERM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:OAB/MT 19536, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:OAB/SP 253.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por GUANABARA AGRÍCOLA 

LTDA, em face de VALTERM COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA.

Tendo em vista que a audiência de conciliação/mediação restou infrutífera, 

ante a ausência do requerido, que, conforme devolução do Aviso de 

Recebimento de fls. 42, não foi citado, DETERMINO o encaminhamento dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 

da Comarca, para designação de audiência de conciliação/mediação, 

conforme pauta do CEJUSC.

INTIME-SE a parte autora, inclusive na pessoa do advogado, ante a 

escassez de endereço da exordial, e CITE-SE a requerida, com 

antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não 

comparecimento injustificado à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Não havendo conciliação, a parte requerida oferecerá contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato 

(art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da 

contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para apresentar resposta à 

contestação, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 

350 do CPC.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129913 Nr: 6480-94.2017.811.0008

 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: LUZINETE RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 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, 20 de Julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94270 Nr: 3884-45.2014.811.0008

 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: AURORA DE MIRANDA PEREIRA

 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: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 1. Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de p. 

90/103, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

2. Após o transcurso do prazo, com ou sem as contrarrazões, remeta-se 

os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 1.010, § 3º, 

CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123063 Nr: 2655-45.2017.811.0008

 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: RAFAEL PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 485, 

inciso III, Código de Processo Civil).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122781 Nr: 2481-36.2017.811.0008

 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: ISRAEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA AVENIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e DETERMINO que 

a reclamada se abstenha de incluir ou promova exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar a intimação desta decisão, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sem prejuízo de responder 

por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte 

reclamante, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nada obstante, 

levando em consideração as regras de experiência, INVERTO o ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

pelo que determino, desde logo, que a parte ré apresente, no prazo da 

contestação, contrato ou prova de que o reclamante efetivamente 

contratou os serviços da reclamada; ou que tenha anuído a contratação 

por terceiros. Para justa e eficaz solução do litígio – considerando que a 

Lei Processual Civil prima pela cooperação entre as partes, sempre 

visando à solução amigável da demanda – DETERMINO o encaminhamento 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) da Comarca, para designação de audiência de 

conciliação/mediação, conforme pauta do CEJUSC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Barra do Bugres - MT, 17 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 113690 Nr: 3908-05.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLLYANA MANTOVANI REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO KNEIP REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2933

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o conteúdo patrimonial ora 

discutido possui um valor elevado, devido à quantidade de bens que se 

pretende partilhar. Deste modo, INDEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita.

De outro norte, analisando o valor da causa, percebe-se ainda que o valor 

atribuído não está de acordo com o proveito econômico almejado.

 Ex positis, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

atribuir à causa valor correspondente ao integral proveito econômico 

almejado com a demanda.

 Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 20 de Julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112192 Nr: 2996-08.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Buscando se evitar a ineficácia da prestação jurisdicional e uma vez 

comprovada a mora do devedor, DEFIRO o pedido de fls. 38/39.

DETERMINO que seja efetuada a devida restrição do bem descrito na 

exordial, por meio do sistema RENAJUD em nome do requerido GILDO DA 

SILVA SANTOS, com inscrição no CPF sob nº 725.093.334-53.

Após, ante a certidão de fls. 35, INTIME-SE o requerente para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Barra do Bugres/MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129041 Nr: 5984-65.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Defiro o pedido de fls. 28.Para justa e eficaz solução do litígio 

– considerando que a Lei Processual Civil prima pela cooperação entre as 

partes, sempre visando à solução amigável da demanda – DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) da Comarca, para designação de audiência de 

conciliação/mediação, conforme pauta do CEJUSC.INTIME-SE a parte 

autora, inclusive na pessoa do advogado, ante a escassez de endereço 

da exordial, e CITE-SE a requerida, com antecedência de pelo menos 20 

(vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Atente-se à secretaria, pois o 

mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado à parte requerida o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, § 1º, do CPC).No ato da citação, deverá a parte 

requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça da sua impossibilidade 

financeira de contratação de advogado, caso em que, será nomeado um 

Defensor. Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores 

com poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).Não 

havendo conciliação, a parte requerida oferecerá contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 

335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação 

fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).Em seguida, INTIME-SE 

a parte autora para apresentar resposta à contestação, se for o caso, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 350 do CPC.Após, tornem-me 

os autos conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104887 Nr: 4727-73.2015.811.0008

 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: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, § 

1º e § 2º, da CF), observando-se o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.Após o cumprimento integral da presente sentença, ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 20 de Julho de 2018.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111198 Nr: 2419-30.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA APARECIDA FERREIRA JORFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Auxilio Doença 

proposta por Vanda Aparecida Ferreira Jorfi em face de Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS.

 A inicial de folhas 05/18 veio instruída com os documentos de folhas 

19/43.

 À p. 62 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 20 de Julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91123 Nr: 1342-54.2014.811.0008

 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: MARIA CRISTINA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR NEPONUCENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos etc.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça a esta comarca, e querendo, para se manifestarem e 

requererem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 20 de Julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111225 Nr: 2442-73.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY FLORIANO JOSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) DEFIRO o pedido de suspensão do presente feito, formulado pelo autor 

à p. 48. Assim, SUSPENDO o referido processo pelo prazo de sessenta 

(60) dias.

 2) Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora a dizer o que for de seu interesse no 

prosseguimento do processo, no prazo de dez (10) dias, sob as penas da 

lei.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 20 de Julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134732 Nr: 1394-11.2018.811.0008

 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: MARIA JOEL SOUZA MARTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diane do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para 

determinar a expedição de alvará, autorizando a autora MARIA JOEL 

SOUZA MARTIN a efetuar o levantamento dos valores vinculados ao nome 

do de cujus Evando Modesto Medeiros, CPF nº 164.814.101-34, junto ao 

Banco do Brasil S.A.Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE 

o competente alvará.Sem custas, uma vez que deferida a gratuidade às 

fls. 23. Cuidando-se de processo necessário consensual e não havendo 

interesse recursal, nas modalidades necessidade e utilidade, a presente 

decisão transita em julgado nesta data. Expedido o alvará, ARQUIVEM-SE 

os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres - MT, 23 de 

julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102713 Nr: 3319-47.2015.811.0008

 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: SUELI FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:
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 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Sentença intentada por Sueli Francisco da Silva 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos.

Recebida a execução à p. 64, determinou-se a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução.

À p. 65v compareceu o executado dizendo concordar com os cálculos 

formulados pela exequente.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referentes ao valor exequendo, 

apresentados à p. 61, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, 

II, ambos do CPC .

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, § 

1º e § 2º, da CF), observando-se o item 2.12.2, e seguintes, da CNGC.

Após o cumprimento integral da presente sentença, ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 20 de Julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86797 Nr: 2594-29.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Salário Maternidade proposta por Maria Jose da 

Silva Viana em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 A inicial de folhas 04/11 veio instruída com os documentos de folhas 

12/23.

 À p. 69 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 20 de Julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49498 Nr: 983-12.2011.811.0008

 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: MARCIANA BONIFÁCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 

622.127.611-04 - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de p. 175, para expedição do 

RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no pagamento 

das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como 

honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90147 Nr: 486-90.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONCEDO A GUARDA 

DEFINITIVA do menor CARLOS EDUARDO SILVA GAMA ao genitor Sr. 

EVALDO FERREIRA DA SILVA, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sem custas, eis 

que já deferida a gratuidade às folhas 11.Transitada em julgado a 

sentença, proceda-se com o termo de compromisso de guarda, expeça-se 

ofício ao Cartório Extrajudicial competente, para a devida 

averbação.EXPEÇA-SE certidão de honorários à advogada nomeada Dra. 

BEATRYS CASTANHEIRA, OAB/MT 22.874, nos termos da nomeação de 

folhas 22.Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126520 Nr: 4465-55.2017.811.0008

 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: WESLEY DOS SANTOS DE SOUZA, MCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DE SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

DA UNEMAT BARRA DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, 

passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo de 

folhas 66/67 por preservar suficientemente o interesse das partes, 

mormente da menor envolvida.Sem custas, eis que já deferida a 

gratuidade às folhas 38v. EXPEÇA-SE oficio à empresa empregadora do 

genitor (Barraalcool), com a finalidade de proceder com o desconto dos 

alimentos em folha (fls.67). Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA à DEFENSORIA e ao MINISTÉRIO PÚBLICO.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138433 Nr: 3606-05.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSINEIDE DA SILVA, CLAUDEMIR AVELINO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação movida por Maria Rosineide da Silva e Claudemir Avelino da 

Silva, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil e o 

faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do mencionado casal, bem 

como a GUARDA e os ALIMENTOS, passando a fazer parte integrante da 

presente sentença, o acordo de folhas 04/09 por preservar 

suficientemente o interesse das partes, mormente dos menores 

envolvidos.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

OFICIE-SE ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais 

competente, para que proceda às averbações e retificação necessárias, 

observando-se que a cônjuge virago continuará a usar o nome de solteira, 

MARIA ROSINEIDE DA SILVA, uma vez que não houve alteração quando 

do matrimonio. Sem condenação em custas, eis que DEFIRO a gratuidade 

nesta oportunidade.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138434 Nr: 3607-87.2018.811.0008

 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: Flavia Silva de Araújo, Gilson Germano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Conversão Consensual de Separação em Divórcio 

Consensual com pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO intentada por 

FLAVIA SILVA DE ARAÚJO e GILSON GERMANO DA SILVA.

 Os requerentes obtiveram a separação judicial através do processo 

código 33216, e encontram-se separados judicialmente desde 07/12/2017.

 À exordial de folhas 05/09, coligiram-se os documentos de folhas 10/21.

 Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou 

favorável ao pedido de homologação do acordo (p.23).

 Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Analisando os autos, verifico que ambas as partes são capazes, estão 

bem representadas, razão pela qual, para que produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO o referido acordo, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

 Em consequência, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação movida por Flavia Silva de Araújo e Gilson Germano da 

Silva, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil e o 

faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do mencionado casal.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao 

Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais competente, 

para que proceda às averbações e retificação necessárias.

 Sem condenação em custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 

22.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86974 Nr: 2771-90.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DE SOUZA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por VILMA DE SOUZA 

NOGUEIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 156, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 157v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 155.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 155, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 155, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 37044 Nr: 3427-23.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:MAT. 1662090

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por DANIEL FERREIRA DA 

SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 117, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 118v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 115/116.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 115/116, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 115/116, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.
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 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93255 Nr: 3110-15.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por CLEONICE 

RODRIGUES GONÇALVES em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 94, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 95v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 91/93.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 91/93, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 91/93, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99662 Nr: 1444-42.2015.811.0008

 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: JOSE CICERO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por JOSÉ CICERO DE 

OLIVEIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 101, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 103v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 98/99.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 98/99, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 98/99, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 22049 Nr: 2050-22.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ELIZIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por JOSÉ ELIZIO DA 

CONCEIÇÃO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 177, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 178v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 176.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 176, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 176, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85009 Nr: 1036-22.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por RAIMUNDO FERREIRA 

DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 156, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 157v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 153/154.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 153/154, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 153/154, para expedição do RPV.
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Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 102819 Nr: 3392-19.2015.811.0008

 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: FLORENTINO FIGUEIRA TORRES

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por FLORENTINO 

FIGUEIRA TORRES em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 78/79, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 80v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 75/76.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 75/76, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 75/76, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 102600 Nr: 3244-08.2015.811.0008

 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: OLGA RONDON MACHADO

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por OLGA RONDON 

MACHADO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 66, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 67v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 63/64.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 63/64, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 63/64, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 110471 Nr: 2005-32.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA EUNICE 

BERNARDO RODRIGUES em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 62, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 63v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 59/61.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 59/61, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 59/61, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125203 Nr: 3803-91.2017.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GAMA DOS SANTOS, LUIZ GAMA DOS SANTOS, 

Maria Elza Gama dos Santos Silva, PEDRO GAMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DOS SANTOS, LUZINETE GAMA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evair Kichel Zuffo - OAB:17569/e

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Inventário interposta por JOSÉ GAMA DOS SANTOS, 

LUIZ GAMA DOS SANTOS, PEDRO GAMA DOS SANTOS e MARIA ELZA 

GAMA DOS SANTOS, interessados na sucessão de FRANCISCO DOS 

SANTOS E LUZIENETE GAMA DOS SANTOS, já qualificados.

Recebida a inicial às fls. 41, nomeou inventariante na pessoa do Sr. José 

Gama dos Santos, e determinou a apresentação das primeiras 

declarações.

 Às fls. 42/46, o inventariante apresentou as primeiras declarações.

Às fls. 59, determinou-se a apresentação de documentos ausentes, mas 

necessários.

Às fls. 60 o inventariante requer a desistência da ação, em razão da falta 

de tempo hábil para reunir a documentação necessária à instrução do 

feito.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível o pedido de desistência 

da presente ação.

Destarte, nos termos do parágrafo único do artigo 200 do CPC, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus devidos e regulares 
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efeitos de direito o pedido de desistência da ação formulado em fl. 60, 

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.

CONDENO o inventariante, bem como os herdeiros, ao pagamento das 

custas processuais, correspondente ao valor do montante-mor (art. 90, 

CPC).

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 16 de julho de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132965 Nr: 267-38.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Indefiro o pedido de fls. 41/42, posto que determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o recolhimento das 

custas judiciárias (fls. 28), sob pena de protesto judicial, consoante dispõe 

o Provimento 88/2014 da CGJ/MT.

 Em caso de inércia, certifique-se e expeça-se Certidão de Débito, 

instruindo-a com os documentos especificados no art. 10 do Provimento 

88/2014 – CGJ/MT a fim de instruir a referida certidão ao Departamento de 

Controle e Arrecadação-DCA/TJMT.

 Após, arquive-se com as anotações necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99014 Nr: 1068-56.2015.811.0008

 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: ANTONIO PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119739 Nr: 636-66.2017.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESIO DOMINGOS ROMANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA PRESTES CAPATTO - 

OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT/20.45-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 38857 Nr: 1002-86.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila de Fátima dos Santos - 

OAB:Defensora Públi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO BORGES - 

OAB:124412

 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 

Exequente, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a petição derradeira, 

juntada pelo advogado do executado preso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115077 Nr: 4795-86.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA BENEDITA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703

 23. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na peça 

vestibular, com fulcro no art. 487, I, do Código Processual Civil, para 

condenar o Requerido ao pagamento de pensão mensal a título de 

alimentos em favor da Requerente, equivalente ao percentual de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde à R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), e JULGO 

IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados pela parte autora.24. 

Determino a meação dos bens adquiridos no decorrer do relacionamento 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, sendo 

que, não havendo comprovação de propriedade, determino a meação de 

possíveis direitos possessórios adquiridos, sobre eventual (ais) imóvel (is) 

comercial com “casa nos fundos”, “casa do casal”.25. No que concerne 

ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como aos honorários 

advocatícios, deixo condenar ambas as partes, vez que o feito tramita sob 

o pálio da Gratuidade da Justiça. 26. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas de estilo e anotações de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5083 Nr: 1352-26.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BOTEGA - OAB:6012/MT, 

RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882, RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Visto em correição;

1. A parte executada devidamente intimada para efetuar o pagamento da 

dívida, ofereceu bens à penhora (fls. 25/26).

 2. Às fls. 124/133, o exequente manifestou-se, desistindo formalmente da 

penhora dos bens indicados (fls. 25/26), eis que, encontravam-se em 

péssimo estado de conservação, não tendo valor e sem utilização 

comercial.

3. Diante disso, a parte exequente pleiteou requerendo a penhora online 

do crédito.

4. O artigo 835 do Novo Código de Processo Civil indica o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantia da execução.

5. O artigo 854, do Novo Código de Processo Civil, torna perfeitamente 
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viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução.

 6. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 7. Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora 

e depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos 

no prazo legal.

8. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

9. Intime-se.

 10. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111036 Nr: 2346-58.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leive Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. A parte executada devidamente intimada para efetuar o pagamento da 

dívida, não se manifestou nos autos.

2. Diante disso, a parte exequente pleiteou requerendo a penhora online 

do crédito.

3. O artigo 835 do Novo Código de Processo Civil indica o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantia da execução.

4. O artigo 854, do Novo Código de Processo Civil, torna perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução.

 5. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 6. Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora 

e depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos 

no prazo legal.

7. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

8. Intime-se.

 9. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90989 Nr: 1229-03.2014.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso c.c Partilha de Bens e Fixação 

de Liminar de Alimentos Provisórios proposta por Odilia Duarte Rezende 

dos Santos em face de Cirso Benedito dos Santos, todos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 

consoante certidão de fls. 72.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante atestam as certidões de fls. 

84 e 86.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119943 Nr: 765-71.2017.811.0008

 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: LUCIENE RODRIGUES BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - 

OAB:18.529, Pablo Augusto Souza e Silva - OAB:24287/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 23 de Outubro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139021 Nr: 3916-11.2018.811.0008

 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: FRANCISCO SOLITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 

AABB, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Agosto de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113521 Nr: 3778-15.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MVAOSG, MICHELLE ARAUJO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 18 de Setembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135763 Nr: 2004-76.2018.811.0008

 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: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Agosto de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93694 Nr: 3446-19.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ROMEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pelo exequente (fls. 105-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 101/103, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136135 Nr: 2223-89.2018.811.0008

 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: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 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:OAB/MT 14.992-A

 Proceder a intimação do advogado da parte requerida conforme petição n. 

139216 protocolada em 11/07/2018 ás 14:32:27 assinada eletronicamente 

por BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 96658738149, ás fls. 

Encontram ilegivel, sendo possivel encaminhar as mesma para dar 

andamento aos autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 129780 Nr: 6419-39.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ALMEIDA - OAB:9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 Intimação para que o Douto Advogado, apresente no prazo de 05 (cinco) 

dias, os memoriais, do réu Claudinei Alves, conforme deliberação de fls. 

129v dos autos, em audiência de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94726 Nr: 4275-97.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edion Rosalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Intimação da defesa para que, querendo, acompanhe a expedição da 

Carta Precatória para Comarca de Juara/MT(Súmula 273 do STJ)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-41.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BALBINO GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 
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propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 21 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-56.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BALBINO GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 
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item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 17 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-26.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BALBINO GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 17 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-11.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIANA VANDERLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 385 de 738



conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 17 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-93.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIANA VANDERLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 
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fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 17 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-78.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE DA SILVA ROSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 17 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-33.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LIENE MARCELINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 387 de 738



Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 17 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-79.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SANTANA SIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a procuração outorgada ao advogado 

não preenche os requisitos exigidos em Lei, uma vez que, no caso do 

outorgante ser analfabeto, o instrumento deve ser feito por ESCRITURA 

PÚBLICA, ou ASSINADA A ROGO POR INTERMÉDIO DE PROCURADOR 

CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. Ao ajuizar a inicial, o 

advogado deverá observar os termos da ordem de serviços que abaixo 

se colaciona, cujo teor se encontra afixado no Átrio do Juizado desta 

Comarca e que se encontra em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 002/2017 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO 

FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o 

artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal estabelece que “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; 

Considerando que o Juizado Especial é norteado pelos princípios da 

informalidade, celeridade e de economia processual; Considerando que o 

processo no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 

2.256,56, conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; 

Considerando que a sistemática atual de tramite do processo no Juizado 

Especial não permite que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação 

prévia das iniciais propostas, o que tem ensejado extinção do processo, 

sem resolução do mérito, somente depois de todo o procedimento; 

Considerando a necessidade de se averiguar se as iniciais realmente 

atendem aos requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, 

evitando-se prejuízo às partes e ao erário público decorrente de 

processos inviáveis; Considerando que o exame das iniciais, 

obrigatoriamente, deve ser um procedimento seguro e ágil, de modo a não 

ensejar demora no tramite processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR 

que seja verificado e providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição 

das iniciais, o seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições 

iniciais, estão legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem 

devidamente acompanhada do instrumento procuratório e/ou 

substabelecimento em favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A 

juntada de cópia do comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 

90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em nome da própria 

parte autora (Art. 320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de 

endereço em nome de terceira pessoa, que seja verificada a 

comprovação pela parte da relação de parentesco ou locatícia/comodato 

com a aludida pessoa. 4) A indicação correta da profissão do autor, para 

fins de análise da concessão da gratuidade da justiça, juntando-se 

comprovante das alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos 

processos que questionam conta de energia, do histórico de consumo e 

pagamento dos últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido 

diretamente no sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o 

valor da causa corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a existência de processo extinto anteriormente por 

contumácia (ausencia do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do 

comprovante de pagamento das custas processuais a que foi condenado. 

8) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia de outros processos 

em seu nome, a fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia 

(repetição de ação em tramite), coisa julgada (repetição de ação com 

sentença de mérito transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se 

foi marcada a opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou 

advogado(a) estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo 

primeiro desta ordem de serviço que os autos sejam encaminhados à 
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conclusão para “decisão de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta 

ordem de serviço, deve a Secretaria designar data de audiência de 

conciliação, com a intimação da parte autora e citação da parte requerida. 

Art. 4º. - DETERMINAR, no caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de 

serviço, que seja certificado sobre a situação com o número do processo 

que estaria em duplicidade, fazendo-se conclusão do processo na pasta 

“decisão para arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) 

sobre a ocorrencia ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - 

DETERMINAR, no caso do item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a 

situação com o(s) número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser 

conexo(s), fazendo-se a conclusão do processo na pasta “decisão”, 

quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de 

conexão. Art. 6º. - DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta 

ordem de serviço, que sejam procedidas as correções no cadastro do 

sistema. Art. 7º. – Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 

de novembro de 2017, considerando-se revogadas as disposições em 

contrário. Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da 

Justiça, ao Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção 

da OAB/MT, de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de 

outubro de 2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos 

Juizados Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem 

de serviço, INTIME-SE o advogado para proceder à emenda da inicial, 

juntando instrumento feito por escritura pública, ou assinada a rogo por 

intermédio de procurador constituído por instrumento público, com poderes 

especiais para proceder levantamento de valores. INTIME-SE, ainda, o 

advogado para atentar-se a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. 

Cumpra-se. Barra do Bugres, 17 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-64.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SANTANA SIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a procuração outorgada ao advogado 

não preenche os requisitos exigidos em Lei, uma vez que, no caso do 

outorgante ser analfabeto, o instrumento deve ser feito por ESCRITURA 

PÚBLICA, ou ASSINADA A ROGO POR INTERMÉDIO DE PROCURADOR 

CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. Ao ajuizar a inicial, o 

advogado deverá observar os termos da ordem de serviços que abaixo 

se colaciona, cujo teor se encontra afixado no Átrio do Juizado desta 

Comarca e que se encontra em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 002/2017 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO 

FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o 

artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal estabelece que “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; 

Considerando que o Juizado Especial é norteado pelos princípios da 

informalidade, celeridade e de economia processual; Considerando que o 

processo no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 

2.256,56, conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; 

Considerando que a sistemática atual de tramite do processo no Juizado 

Especial não permite que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação 

prévia das iniciais propostas, o que tem ensejado extinção do processo, 

sem resolução do mérito, somente depois de todo o procedimento; 

Considerando a necessidade de se averiguar se as iniciais realmente 

atendem aos requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, 

evitando-se prejuízo às partes e ao erário público decorrente de 

processos inviáveis; Considerando que o exame das iniciais, 

obrigatoriamente, deve ser um procedimento seguro e ágil, de modo a não 

ensejar demora no tramite processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR 

que seja verificado e providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição 

das iniciais, o seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições 

iniciais, estão legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem 

devidamente acompanhada do instrumento procuratório e/ou 

substabelecimento em favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A 

juntada de cópia do comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 

90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em nome da própria 

parte autora (Art. 320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de 

endereço em nome de terceira pessoa, que seja verificada a 

comprovação pela parte da relação de parentesco ou locatícia/comodato 

com a aludida pessoa. 4) A indicação correta da profissão do autor, para 

fins de análise da concessão da gratuidade da justiça, juntando-se 

comprovante das alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos 

processos que questionam conta de energia, do histórico de consumo e 

pagamento dos últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido 

diretamente no sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o 

valor da causa corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a existência de processo extinto anteriormente por 

contumácia (ausencia do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do 

comprovante de pagamento das custas processuais a que foi condenado. 

8) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia de outros processos 

em seu nome, a fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia 

(repetição de ação em tramite), coisa julgada (repetição de ação com 

sentença de mérito transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se 

foi marcada a opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou 

advogado(a) estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo 

primeiro desta ordem de serviço que os autos sejam encaminhados à 

conclusão para “decisão de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta 

ordem de serviço, deve a Secretaria designar data de audiência de 

conciliação, com a intimação da parte autora e citação da parte requerida. 

Art. 4º. - DETERMINAR, no caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de 

serviço, que seja certificado sobre a situação com o número do processo 

que estaria em duplicidade, fazendo-se conclusão do processo na pasta 

“decisão para arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) 

sobre a ocorrencia ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - 

DETERMINAR, no caso do item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a 

situação com o(s) número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser 

conexo(s), fazendo-se a conclusão do processo na pasta “decisão”, 

quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de 

conexão. Art. 6º. - DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta 

ordem de serviço, que sejam procedidas as correções no cadastro do 

sistema. Art. 7º. – Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 

de novembro de 2017, considerando-se revogadas as disposições em 

contrário. Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da 

Justiça, ao Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção 

da OAB/MT, de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de 

outubro de 2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos 

Juizados Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem 

de serviço, INTIME-SE o advogado para proceder à emenda da inicial, 

juntando instrumento feito por escritura pública, ou assinada a rogo por 

intermédio de procurador constituído por instrumento público, com poderes 

especiais para proceder levantamento de valores. INTIME-SE, ainda, o 

advogado para atentar-se a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. 

Cumpra-se. Barra do Bugres, 17 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-49.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SANTANA SIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, etc. 
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Compulsando os autos, verifico que a procuração outorgada ao advogado 

não preenche os requisitos exigidos em Lei, uma vez que, no caso do 

outorgante ser analfabeto, o instrumento deve ser feito por ESCRITURA 

PÚBLICA, ou ASSINADA A ROGO POR INTERMÉDIO DE PROCURADOR 

CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. Ao ajuizar a inicial, o 

advogado deverá observar os termos da ordem de serviços que abaixo 

se colaciona, cujo teor se encontra afixado no Átrio do Juizado desta 

Comarca e que se encontra em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 002/2017 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO 

FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o 

artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal estabelece que “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; 

Considerando que o Juizado Especial é norteado pelos princípios da 

informalidade, celeridade e de economia processual; Considerando que o 

processo no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 

2.256,56, conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; 

Considerando que a sistemática atual de tramite do processo no Juizado 

Especial não permite que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação 

prévia das iniciais propostas, o que tem ensejado extinção do processo, 

sem resolução do mérito, somente depois de todo o procedimento; 

Considerando a necessidade de se averiguar se as iniciais realmente 

atendem aos requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, 

evitando-se prejuízo às partes e ao erário público decorrente de 

processos inviáveis; Considerando que o exame das iniciais, 

obrigatoriamente, deve ser um procedimento seguro e ágil, de modo a não 

ensejar demora no tramite processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR 

que seja verificado e providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição 

das iniciais, o seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições 

iniciais, estão legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem 

devidamente acompanhada do instrumento procuratório e/ou 

substabelecimento em favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A 

juntada de cópia do comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 

90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em nome da própria 

parte autora (Art. 320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de 

endereço em nome de terceira pessoa, que seja verificada a 

comprovação pela parte da relação de parentesco ou locatícia/comodato 

com a aludida pessoa. 4) A indicação correta da profissão do autor, para 

fins de análise da concessão da gratuidade da justiça, juntando-se 

comprovante das alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos 

processos que questionam conta de energia, do histórico de consumo e 

pagamento dos últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido 

diretamente no sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o 

valor da causa corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a existência de processo extinto anteriormente por 

contumácia (ausencia do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do 

comprovante de pagamento das custas processuais a que foi condenado. 

8) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia de outros processos 

em seu nome, a fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia 

(repetição de ação em tramite), coisa julgada (repetição de ação com 

sentença de mérito transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se 

foi marcada a opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou 

advogado(a) estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo 

primeiro desta ordem de serviço que os autos sejam encaminhados à 

conclusão para “decisão de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta 

ordem de serviço, deve a Secretaria designar data de audiência de 

conciliação, com a intimação da parte autora e citação da parte requerida. 

Art. 4º. - DETERMINAR, no caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de 

serviço, que seja certificado sobre a situação com o número do processo 

que estaria em duplicidade, fazendo-se conclusão do processo na pasta 

“decisão para arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) 

sobre a ocorrencia ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - 

DETERMINAR, no caso do item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a 

situação com o(s) número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser 

conexo(s), fazendo-se a conclusão do processo na pasta “decisão”, 

quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de 

conexão. Art. 6º. - DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta 

ordem de serviço, que sejam procedidas as correções no cadastro do 

sistema. Art. 7º. – Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 

de novembro de 2017, considerando-se revogadas as disposições em 

contrário. Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da 

Justiça, ao Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção 

da OAB/MT, de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de 

outubro de 2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos 

Juizados Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem 

de serviço, INTIME-SE o advogado para proceder à emenda da inicial, 

juntando instrumento feito por escritura pública, ou assinada a rogo por 

intermédio de procurador constituído por instrumento público, com poderes 

especiais para proceder levantamento de valores. INTIME-SE, ainda, o 

advogado para atentar-se a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. 

Cumpra-se. Barra do Bugres, 17 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-57.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (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)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes da 

r,sentença ID do documento 14020468”Assim, ao teor do exposto, 

INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes da 

r,sentença ID do documento 14020510 ”Assim, ao teor do exposto, 

INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500064-29.2012.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE APARECIDA SANSAO PEREIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES OAB - MT0012855A (ADVOGADO)

LUCIANE MARIA VOLLMER OAB - MT14540/O (ADVOGADO)

ALINE CRISTHIANE SANSAO PEREIRA OAB - MT19785/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RIBEIRO MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Estefenson Luis de Figueiredo OAB - MT10109/O (ADVOGADO)
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Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes da 

r,sentença ID do documento 14220107 “ Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto ao bem dado 

em garantia, deverá o autor manifestar interesse.Sem custas e honorários 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Após o trânsito em julgado em não 

havendo manifestação das partes no prazo de 10 (dez) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixas e cautelas de praxe. 

Publicação no PJE. ” 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: 1000915-35.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO QUERINO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes da 

r,sentença ID do documento 14036174 ” Assim, ao teor do exposto, 

INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO QUERINO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes da 

r,sentença ID do documento 14036174 ” Assim, ao teor do exposto, 

INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000623-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade intimação da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça ID do documento 

12746073 ” 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: 1000423-43.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ARARI DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 14199153 ”Diante do exposto, ante a 

ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de declaração 

opostos.Publicação no PJE. “ 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: 0500334-82.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANYR MAXIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

PRESLEY MODOLO DE ASSUNCAO OAB - ES21964 (ADVOGADO)

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora , 

para requere o que de direito no prazo de 05( cinco) dias ID do 

documento”,Vistos, etc.INTIME-SE a parte autora para que requerer o que 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, à conclusão. Intime-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: 1000061-41.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO DALLABRIDA (REQUERIDO)

FORPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. - EPP 

(REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT0003589A (ADVOGADO)

ILIANE BERNART OAB - RS66750 (ADVOGADO)

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da r, 

sentença ID do documento 13996242 ”Diante do exposto, ante a ausência 

de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de declaração 

opostos.Publicação no PJE. “ .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: 1000061-41.2017.8.11.0008
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Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO DALLABRIDA (REQUERIDO)

FORPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. - EPP 

(REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT0003589A (ADVOGADO)

ILIANE BERNART OAB - RS66750 (ADVOGADO)

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da r, 

sentença ID do documento 13996242 ”Diante do exposto, ante a ausência 

de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de declaração 

opostos.Publicação no PJE. “ .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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000629-57.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT 

(REQUERENTE)

JOSÉ BENEDITO SANTANA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT 

(REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

impugna a contestação .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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000629-57.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT 

(REQUERENTE)

JOSÉ BENEDITO SANTANA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT 

(REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

impugna a contestação .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: 1000453-78.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - 970.284.871-72 (REPRESENTANTE)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 

3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-92.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 23 de julho de 2018. Senhor(a) MARCIA 

CONCEIÇÃO DA SILVA, Rua Planalto, snº, Maracanã, CEP: 78.390-000, 

Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 07/08/2018 Hora: 14:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000853-92.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCIA CONCEICAO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O Parte Ré: Telefônica Brasil S.A. 

- VIVO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-44.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO FERREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 23 de julho de 2018. Senhor(a) JOÃO 

APARECIDO FERREIRA DOS REIS, Rua Pantaneiro, N° 997, Maracanã, 

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: 07/08/2018 Hora: 14:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000065-44.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 11.885,01; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO APARECIDO FERREIRA DOS REIS Advogado do(a) REQUERENTE: 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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 
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DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-29.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO FERREIRA DOS REIS (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 23 de julho de 2018. Senhor(a) JOÃO 

APARECIDO FERREIRA DOS REIS, Rua Pantaneiro, N° 997, Maracanã, 

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: 07/08/2018 Hora: 15:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000066-29.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.144,95; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO APARECIDO FERREIRA DOS REIS 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: 1000068-96.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 23 de julho de 2018. Senhor(a) ADRIANA DE 

SOUZA, Av. Marechal Rondon, nº 1498, Centro, 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: 07/08/2018 Hora: 15:20, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000068-96.2018.8.11.0008; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADRIANA DE SOUZA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A Parte Ré: NORSA LTDA – Comércio Atacadista de cerveja, 

Chope e Refrigerante. 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: 1001206-35.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 13633467.“ Pelo exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da 

presente reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.Outrossim, 

reconhecendo a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor 

da parte Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes 

últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor 

da causa, em favor do advogado da parte Reclamada (se houver), 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito.Fica revogada eventual 

decisão antecipatória já proferida.Em razão da condenação em litigância 

de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95...” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500133-27.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 9842443.“ findo o qual, a parte exequente 

deverá manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção....” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-07.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 13634260.“ Pelo exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da 

presente reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Fica 

revogada eventual decisão antecipatória já proferida...” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500469-60.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - SP0068723A 

(ADVOGADO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 13714036.“ A homologação do acordo é 

medida que se impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao 

direito razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta sentença. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, III, b, c/c artigo 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o 

acordo juntado no Id. 12768991. Sem custas.Antes de realizar o 

levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, DETERMINO a intimação da requerida e da requerente para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias...” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-96.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SALGADO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte:“ tendo em 

vista que os documentos juntados pelo reclamante não estão dentro dos 

parâmetros estabelecidos, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

intimar a parte reclamante para emendar a inicial com os documentos 

pertinentes CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção...” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-14.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILZE DA SILVA GAMA DE ALMEIDA (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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para manifesta a cerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça ID do 

documento 13163456 . 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: 1000553-33.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAMARGO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da r, 

sentença ID do documento 13695552 ” Dessa forma, ante a ausência de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil/2015, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publicação com 

a inserção no PJE. . 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: 1000098-34.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO JOSE CARDEAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 23 de julho de 2018. Senhor(a) ADEILDO 

JOSÉ CARDEAL DA SILVA, Rua Ipê Roxo, nº 06, qda 02, bairro, Jardim 

Ipês, CEP: 78390-000, Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 07/08/2018 

Hora: 15:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000098-34.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADEILDO JOSE CARDEAL DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

MT0013741A-O Parte Ré: ATIVOS 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: 1000590-60.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA DE FATIMA FERNANDES SILVA ODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OPOLSKI OAB - SP339934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DE MATOS SILVA OAB - BA50536-O (ADVOGADO)

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para manifestar -se no prazo de 15(quinze) dias ID do documento 

13803868 “ Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento 

nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, 

aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de recursos, 

CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará. Intime-se 

ainda, a parte autora para que informe os dados bancários 

(agencia/conta/banco/CPF) a fim de proceder com o levantamento dos 

valores. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.. 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: 1001143-10.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 13736931 .”Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito.Ainda, reconhecendo a litigância de má-fé, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 
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que FIXO em 10% (dez por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,caput, 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95.Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi.”. 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: 1000752-55.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOELINA AGOSTINHA RONDON 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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 13634116 .”Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito.Ainda, reconhecendo a litigância de má-fé, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e Em razão da condenação em litigância 

de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95.Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze ) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE.”. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta Mat; 3321

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91087 Nr: 1312-19.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Intimação da parte autora para tomar conhecimento da r,sentença em sua 

parte final"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada 

na ação de obrigação de fazer proposta por JOÃO ANTÔNIO DE 

ANDRADE em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES – MT, e 

confirmo em definitivo a liminar concedida às fls. 23/28. Por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A presente sentença não 

está sujeita ao reexame necessário. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).Transitada em 

julgado e, em não havendo requerimento das partes, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-92.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Representante Legal de: Telefônica Brasil S.A. - VIVO, Av. 

Getúlio Vargas, nº 1300, Centro, CEP: 78.045 - 901. Dados do processo: 

Processo: 1000853-92.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCIA CONCEICAO DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência 

de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 07/08/2018 Hora: 14:20 

(MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 23 de julho de 2018 Atenciosamente, MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500376-97.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVERNAZ CHAVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500376-97.2015.8.11.0008. EXEQUENTE: SOLANGE ALVERNAZ 

CHAVES LIMA EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por SOLANGE 

ALVERNAZ CHAVES LIMA, em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, 

todos qualificados nos autos. A execução foi recebida no Id. 11616819, 
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determinando a intimação da executada. No Id. 12473690/12473694 

compareceu a executada informando o cumprimento da obrigação. Na 

sequencia, compareceu e exequente pugnando pelo levantamento dos 

valores (Id.12508027). DECIDO. Ex positis, JULGO EXTINTO o presente 

processo, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de 

Processo Civil, considerando que foi satisfeita a obrigação. Sem custas. 

Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida e da 

requerente para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. 

Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de 

recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 21 de julho de 

2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39719 Nr: 3072-76.2011.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste-se 

nos autos requerendo o que de direito no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76239 Nr: 2932-03.2015.811.0050

 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 RECH TRANSPORTES E TURISMO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Vistos , etc.

1. DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

31 de julho de 2018, às 16h00min.

2. INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99542 Nr: 1798-33.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIMAR ORLANDO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito ao setor de matéria para imprensa a fim de intimar o 

Advogado da parte autora para recolher o preparo, comprovar o 

recolhimento por petição nos autos, retirar na Secretaria, distribuir, 

comprovar a distribuição e acompanhar o cumprimento da carta precatória 

na comarca de Tapurah/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81712 Nr: 1771-21.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E METALURGICA NOVO 

PROGRESSO EIRELI EPR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NAIARA F. CARNEIRO - OAB:20.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, junte aos autos 

comprovante de pagamento de diligêwncia que não acompanhou a petição 

protocolada via pea sob nº 49551337115, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39500 Nr: 2853-63.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. COMÉRCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VICENTE SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 88, no prazo legal. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93272 Nr: 3757-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORADI E CIA LTDA ME, LEONIR CORADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21.822/MT, PAULO CEZAR MARCON - OAB:27.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 27, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82069 Nr: 1976-50.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVS, BVS, ÉVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 Código nº 82069

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Desentranhe-se dos atos as petições de fls.101/102 e fls.103/113 uma 
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vez que estranha aos autos, devendo ser juntadas no inventário em 

apenso.

2. INTIME-SE a requerente para, querendo, manifestar-se acerca da 

contestação e demais documentos juntados aos autos.

3. Em seguida, especifiquem as partes, de forma fundamentada, as 

provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso 

haja interesse na produção de prova oral.

4. Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83501 Nr: 2864-19.2016.811.0050

 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: JVS, BVS, JVS, ÉVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 83501

DECISÃO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE a inventariante para que junte aos autos o comprovante de 

recolhimento do ITCMD ou declaração de isenção, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

2. Em seguida, certifique-se acerca da citação da Fazenda Pública 

Municipal e da União, me como de eventual decurso de prazo para 

manifestação.

3. Após, vistas ao MP.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89313 Nr: 1383-84.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CAROLINE 

PAGNUSSAT - OAB:19.775/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado do réu, para que apresente suas alegações 

finais no prazo legal.Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77393 Nr: 3615-40.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. CLEIDE DA SILVA-ME, MARIA CLEIDE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

 Aliás, não é demasia registrar que cabe ao magistrado, com base no 

poder geral de cautela, determinar os atos executivos que entender 

necessários ao adimplemento da execução, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, para que haja o deferimento do pedido de citação por 

edital, deve a parte exequente comprovar que se

desincumbiu do ônus de promover todas as diligências necessárias à 

localização do endereço do executado.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.

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.: 96695 Nr: 497-51.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MORIGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO ARMANDO JANCZESKI 

- OAB:OAB/SC 5278, EVANDRO RODRIGO PANDINI - OAB:18348/SC

 Vistos, em correição.

Consoante a certidão de f. 37 atestar a tempestividade da interposição 

recursal, recebo o agravo em execução apresentado às f. 53-56.

Extraia-se traslado com cópia integral dos autos (CPP, art. 587) para 

formação do incidente de agravo em execução.

Considerando a apresentação das razões recursais (53-56), intime-se o 

agravado, por meio de seus patronos constituídos, para apresentação das 

contrarrazões recursais (CPP, art. 588).

Após, voltem conclusos para sustentação ou reforma da decisão 

objurgada (CPP, art. 589).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77763 Nr: 3843-15.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PATRÍCIO DO CARMO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI - SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:OAB/MT 1.1136, VANESSA DOS SANTOS LOPES - OAB:18468/MT

 Ante o exposto, revogo a decisão de f. 986-987 no que tange a 

expedição de alvará em nome do exequente João Patrício e, pelos 

fundamentos acima mencionados determino a expedição, tão somente, do 

alvará em nome do exequente Dr. Milton do Prado Gunthen, no valor de R$ 

32.814,60 (trinta e dois mil oitocentos e quatorze reais e sessenta 

centavos).O valor remanescente fica atrelado às demais penhoras 
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realizadas nos autos.Sem prejuízo, cumpram-se as demais determinações 

constantes na decisão de f. 986-987.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94019 Nr: 4198-54.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071 OB/MT

 Vistos.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 32), 

HOMOLOGO o cálculo de pena expedido às f. 29.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento, nos termos do artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para a 

progressão em 21/01/2021, eis que o recuperando encontra-se cumprindo 

o regime fechado, recluso no ergástulo local.

Após, solicite-se o aporte do atestado carcerário e colha-se o parecer 

ministerial para fins de progressão ao regime semiaberto.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91595 Nr: 2759-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDSJ, EDSD, MMC, WCDF, MMC, DRF, EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT, MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - 

OAB:9.445/MT, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B

 Vistos.

Presto, nesta data, novas informações junto ao remédio heroico nº 

1007739-97.2018.8.11.0000, conforme ofício nº 059/GAB2/2018 ora 

anexado.

No mais, cumpra-se integralmente as decisões proferidas às f. 503 e 

432-433.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95283 Nr: 4908-74.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Intime-se a parte autora para prosseguimento do feito, no prazo de quinze 

dias.

Decorrido o prazo, sem providencias efetivas da parte autora, certifique e 

devolva-se a presente missiva ao Juízo de Origem consignadas nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100673 Nr: 508-12.2018.811.0008

 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: TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLCDS, JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Processe-se em segredo de justiça e com isenção de custas.

 Sem delongas, postergo a análise da guarda provisória para após a 

realização de estudo psicossocial, oportunidade em que nomeio a Equipe 

Multidisciplinar deste Juízo para a realização do estudo mencionado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, na residência do requerente e requerida.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 de 

setembro de 2.018, às 09 horas.

Cite-se o réu e intime-se o(a) autor(a) a fim de que compareçam à 

solenidade, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência em 

extinção e arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá ao parte requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

à oitiva de testemunhas e proferimento de sentença.

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que o requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

Cite-se com as advertências de estilo.

Intime-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98576 Nr: 1380-95.2018.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBDP, MJBDP, AMDZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACCBDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: [...] CUIDA -SE DE PEDIDO DE ALVARA JUDICIAL PARA 

ENCERRAMENTO DE CONSTAS-CORRENTES, LEVANTAMENTO DE 

VALORES E RETIRADA DE SALDO DE FGTS EM NOME DA FALECIDA 

ANDREA CLAUDIA CAROLINA BURIAN DIAZ PUDÓ[...]

Despacho/Decisão: Vistos.O presente feito é de jurisdição voluntária, 

seguindo, portanto, o rito estabelecido nos artigos 719 e ss do Código de 

Processo Civil.Oficie-se o Banco do Brasil/ Banco Bradesco para 

informarem, no prazo de 15 dias, o valor atual em conta do 

falecido.Oficie-se a Caixa Econômica Federal para informar, no prazo de 

15 dias, o valor atual FGTS do falecido.Sem prejuízo expeça-se edital de 

intimação de terceiros interessados.Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias, junte aos autos certidões negativas de débitos 

federais, estaduais e municipas.Com a resposta do determinado acima 

,intime-se o Ministério Público para manifestação no prazo de cinco 

dias.Após, conclusos para deliberação. Por fim, defiro o benefício da 

assistência judic iár ia gratui ta,  conforme dispõe a Lei 

n°1.060/50.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 08 de junho de 2018

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI ROSA FIGUEREDO (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 CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000440-16.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 23 de Julho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000286-32.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR JORGE VOISKI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000286-32.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: TITANIA COMERCIO E 

SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EXECUTADO: 

VALMIR JORGE VOISKI - ME Vistos. Trata-se de exceção de 

pre-executividade oposta por Valmir Jorge Voiski-ME em face de Titania 

Comercio e Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. Decido. Inobstante 

o argumento do excipiente, observo que suas razões são desprovidas de 

fundamento, bem como utilizou-se do instrumento inadequado para 

formular o pedido. Ora, o presente feito fora julgado, com sentença 

transitada em julgado em que o excipiente/autor na ação de conhecimento 

teve o pleito julgado improcedente, ao passo que no pedido contraposto da 

excepta/requerida da ação de conhecimento fora reconhecido 

procedente. Da sentença não houve recurso, sendo as matérias alegadas 

pelo excipiente preclusas e não se trata de matéria de ordem pública para 

ser analisada por meio da presente exceção. A sentença produziu titulo 

executivo, que deveria ter sido desconstituído por meio de recurso, o que 

não ocorreu. Portanto, válida a execução e deve ter seu prosseguimento 

regular. Quanto ao pedido de supensão, não restou demonstrado nenhum 

requisito legal nos autos, notadamente por não se tratar do meio adequado 

para as impugnações realizadas por meio da presente peça. Desta feita, 

recebo e não acolho a exceção de pre-executividade oposta, por se tratar 

de pedido cujo fato é de matéria que já se encontra preclusa, ante a 

ausência de recurso, bem como nenhum dos pedidos encontram 

fundamento jurídico para o atendimento, tampouco quanto à exclusão da 

negativação mediante o parcelamento, por ausência de previsão legal. 

Ademais, o parcelamento disponível é para o pagamento da dívida e desde 

que haja o depósito em juízo para garantir o parcelamento, fato que 

igualmente não ocorreu. Assim, diante da rejeição da exceção de 

pre-executividade, determino que se dê prosseguiemento regular ao feito, 

determinando que o executado efetue o pagamento da dívida no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 23 de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-90.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CARVALHO DE LIMA PAULA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000502-90.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME EXECUTADO: LUZIA CARVALHO DE LIMA PAULA Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. Decido. Extrai-se dos 

autos que durante a audiência de conciliação, ID 13041314, as partes 

compuseram amigavelmente quanto ao pedido. Assim, tratando-se de 

partes maiores e capazes, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o 

acordo formulado, na forma pactuada no evento de ID 13041314 para que 

produza os regulares efeitos legais e jurídicos. Via de consequencia, nos 

termos do art. 487, inciso III, "b", do CPC, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito. P.R.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-98.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ACASSIO GOUVEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000441-98.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 23 de Julho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-65.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEO BAGATINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (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 CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010295-65.2016.8.11.0050. REQUERENTE: CLEO BAGATINI REQUERIDO: 

SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, da Lei 9099/95. Decido. Considerando que a petição do evento 

ID 10374879 informa o descumprimento do acordo somente apresentando 

o extrato de pagamento referente ao valor excedente do plano de serviço, 

sem demonstrar que está havendo a cobrança de serviços extras (fora 

do pacote de R$197,00); Considerando que o acordo homologado 

menciona que o pacote e todos os adicionais estejam incluídos no valor de 

R$ 197,00, sem especificar qual o pacote contratado, os adicionais já 

inclusos no pacote; Considerando que é cediço que a programação da 

requerida oferece aluguel de filmes e outros extras que podem estar fora 

do pacote e não tendo sido especificado no acordo, nem na comprovação 

do pagamento de excendente, conforme extrato apresentado, os serviços 
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excedentes que estão sendo cobrados; Entendo que a requerida cumpriu 

a obrigação com o pagamento do valor acordado, não se podendo 

determinar o pagamento de multa por descumprimento em cima de valores 

que entende o exequente excedente, porém não homologado no acordo. 

Assim, pelo cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a execução, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 23 de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010110-61.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES & ASSIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PALIGA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010110-61.2015.8.11.0050. EXEQUENTE: RODRIGUES & ASSIS LTDA - 

ME EXECUTADO: CONSTRUTORA PALIGA LTDA - ME Vistos. Defiro o 

pedido formulado no ID 10705789. Providencie-se o necessário para o 

cumprimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de julho de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-33.2013.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RENI VICENTE PIGATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX KRANSCZAK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

8010388-33.2013.8.11.0050. REQUERENTE: RENI VICENTE PIGATTO 

REQUERIDO: ALEX KRANSCZAK Vistos. Mantenho a decisão anterior, 

devendo o exequente, caso tenha interesse, retirar a certidão e 

providenciar a inclusão restritiva junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Trata-se de providência atribuída a parte, não sendo de responsabilidade 

do judiciário a restrição pretendida. Outrossim, não satisfeita com a 

decisão possui a parte exequente instrumentos processuais adequados 

para a reforma pretendida junto a Turma Recursal. No mais, não havendo 

ainda o endereço da executada informado nos autos, conforme decisão 

preterita, arquive-se os autos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 23 de 

julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito Sem 

prejuízo, CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000172-93.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FRANCISCO DE LIMA DUARTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000172-93.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: ROBERTO FRANCISCO DE LIMA 

DUARTE EXECUTADO: LIDER CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de exceção de pre-executividade oposta pela executada 

em face da exequente. Decido. Novamente observo que a parte 

excipiente/executada pretende a reforma da sentença pelo meio 

processual inadequado, pois conforme decisão dos embargos 

encontra-se precluso o direito de recorrer. Tanto que utiliza os mesmos 

fundamentos dos embargos para o pleito ora analisado. Ora, tais 

procedimentos demonstram o manifesto intento protelatório de cumprir a 

sentença, tentando de forma inadequada e inadvertida fazer ser analisada 

sua pretensão cujo prazo já se esgotara, incorrendo no artigo 80, inciso 

VI, do CPC, provocando incidente manifestamente infudado, tanto que 

repetição dos embargos já rejeitados pelo mesmo motivo. Assim, não 

recebo a exceção de pre-executividade por ausencia dos pressupostos 

legais e rejeito liminarmente o mérito por se tratar de matéria que deveria 

ter sido alegada pelo recurso próprio e, em consequencia, diante da 

repetição de ato meramente protelatório, entendo caracterizada a litigância 

de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VI, do CPC. Pelo exposto, não 

recebo a exceção e no mérito rejeito o pedido, consequentemente, 

condeno o excipiente/executado na litigância de má-fé, fixando multa de 

1% sobre o valor da execução atualizado. Sem prejuízo, determino o 

regular prosseguimento da execução. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 

de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito uiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-41.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT0006177A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010133-41.2014.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE JORGE RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS GERAIS 

LTDA Vistos. Inobstante da manifestação da exequente no evento de ID 

12620383, observo que o feito fora extinto pela inercia da parte autora, 

devendo entrar com nova ação para análise da pretensão. Assim, 

determino que após as formalidades de baixas devidas, arquive-se o 

presente feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de julho de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000039-51.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RIBEIRO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000039-51.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ANDRE RIBEIRO DE MELO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Inobstante a manifestação da exequente 

quanto a expedição da certidão de crédito contra a requerida em face da 

recuperação judicial, entendo que somente após a intimação do 

cumprimento de sentença e prazo para eventuais impugnações geram o 

crédito pretendido. Assim, determino a retificação dos autos para constar 

como cumprimento de sentença e intimação da executada para que no 

prazo legal efetue o pagamento do débito ou apresente impugnação. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de julho de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000107-98.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMBERLIM GUERRINI SOARES TUNES LEITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000107-98.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: CHAMBERLIM GUERRINI 

SOARES TUNES LEITE EXECUTADO: CONSÓRCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN LTDA Vistos. Diante da manifestação da parte executada, 

evento ID 138779084, intime-se o exequente para prosseguimento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de julho de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010258-43.2013.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA RODRIGUES DE MACEDO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAM DE SOUZA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARA REGINA DE ARAUJO BORGES OAB - GO0012437A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MONICA MACEDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

NATALINE HOANA DUTRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIOGO DA FONSECA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

DONIZETE SEVERINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010258-43.2013.8.11.0050. EXEQUENTE: NAGILA RODRIGUES DE 

MACEDO SILVA EXECUTADO: RONAM DE SOUZA & CIA LTDA - ME 

Vistos. Diante do teor da certidão do evento ID 12759623, antes de 

expedir a carta de adjudicação, observo que o valor da avaliação dos 

bens penhorados são superiores ao valor da execução, razão pela qual 

determino a intimação do exequente para que deposite o valor da 

diferença, a fim de que posteriomente seja analisada a expedição da 

carta. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de julho de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000128-74.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA DINIZ EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE OAB - MT15936/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000128-74.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: JORGE LUIZ DA SILVA 

EXECUTADO: OTICA DINIZ EIRELI - EPP Vistos. Intime-se o 

excepto/executado para manifestação quanto a exceção de 

pre-executividade oposta. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 23 de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-56.2012.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE PORTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICANAS.COM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010046-56.2012.8.11.0050. REQUERENTE: DANIELE PORTO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: AMERICANAS.COM Vistos. Diante do pagamento da parte 

executada e ausência de requerimento da exequente, tendo o feito 

permanecido paralisado por mais de 02 (dois) anos, considerando que 

houve a quitação integral da dívida, determino a expedição de alvará em 

favor da exequente e, após, extinção do processo, nos termos do art. 

924, inciso II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de julho de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-73.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

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 CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000044-73.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA JOSE ANDRADE DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Diante do teor da petição da 

executada evento ID 12190716, intime-se a exequente para que no prazo 

de 10 (dez) dias manifeste-se quanto ao descrito, justificando o motivo de 

a linha para a qual pretende a reativação encontra-se em nome de 

terceiro. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de julho de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 029/2018 - DF

Caroline Schneider Guanaes Simões, Juíza de Direito Diretora do Foro, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO o afastamento decorrente de férias da servidora Elcie 

Cristina Martins, Gestora Judiciária Substituta da 3ª Vara desta Comarca, 

no período de 09 a 28/07/2018, 20 (vinte) dias;

RESOLVE:

Art. 1.º DESIGNAR o servidor Leandro Castro Pini, Analista Judiciário, 

matrícula 21165, para exercer a função de Gestor Judiciário na 3ª Vara de 

Campo Verde, no período de 09 a 28/07/2018, durante o afastamento da 

titular.

Art. 2º. Publique e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Campo Verde, 03 de julho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001163-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OTAVIO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO PEDERIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001163-32.2018.8.11.0051 Cautelar Decisão. Vistos etc. Do 

que se infere da inicial, a cessão de direitos sobre maquinário agrícola 

feita pelo Requerente em favor do Requerido não teria merecido a 
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contraprestação ajustada, já que a obrigação vencida em 05 de maio de 

2018, quitada mediante entrega de cheque, não teria sido integralmente 

quitada. Para além disso, o Requerido, ao que parece para evitar as 

consequências de sua mora, notadamente a apreensão da coisa, estaria a 

alienar o maquinário cedido. A mora do Requerido parece suficientemente 

demonstrada nos autos. O cheque emitido para pagamento foi devolvido – 

embora dita devolução tenha se pautado em simples divergência de 

assinatura – e o crédito que nele se consignou não teria sido quitado por 

outras vias. Assim se depreende da notificação encaminhada ao e-mail do 

Requerido, tal como definido no próprio termo de cessão. Da leitura do 

instrumento de cessão, nota-se a facultada expressamente outorgada ao 

cedente – aqui Requerente – de buscar a garantia de seu crédito mediante 

a apreensão do utilitário, aproximando-se a cessão à garantia fiduciária. 

Assim, ao menos a uma primeira vista, a pretensão do Requerente parece 

bem escorada na mora do Requerido e no ajuste que ambas as Partes 

fizeram acerca das consequências dela. Não há, porém, nenhuma prova 

da suposta tentativa de alienação do bem. Se é verdade que o Requerido, 

para eximir-se da obrigação assumida, pretende transferir a coisa a 

terceiros, falhou o Requerente em apresentar a prova do alegado. Nesse 

contexto, reconhece-se a idoneidade de parte dos argumentos do 

Requerente, especialmente no que se refere à mora do Requerido, que, 

mesmo notificado, parece ter deixado de atender às obrigações ajustadas. 

A consequência da mora do Requerido perante o Requerente poderá ser, 

em especial, a de acarretar a mora do Requerente perante a instituição 

financeira a quem se deu a coisa cedida em garantia fiduciária. Além de 

assim autorizar a ação especial de busca e apreensão de coisa dada em 

garantia, os encargos da mora – provavelmente mais gravosos do que os 

da cessão – haverão de ser suportados pelo próprio Requerente. Assim, 

reconhece-se, na situação gerada pela aparente mora do Requerido, 

situação de risco, a autorizar a concessão da tutela cautelar de urgência, 

nos termos do art. 300 do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 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.” A 

pertinência do aludido dispositivo legal não se limita aos requisitos 

autorizadores da concessão de medida cautelar antecedente. À hipótese 

dos autos se mostra especialmente aplicável a contracautela prevista no § 

1º da norma, na parte em que permite que se vincule o cumprimento da 

medida à prestação de caução. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 

300 e § 1º do NCPC, DEFIRO o pedido cautelar aduzido pelo Requerente 

para determinar a busca e apreensão dos maquinários cedidos ao 

Requerido. O cumprimento da medida, porém, ficará sujeito à 

apresentação de caução suficiente, assim a garantir a eficácia de 

eventual ordem de restituição ao Requerido ou, ao menos, a ensejar a 

reparação dos danos causados pela apreensão. INTIME-SE o Requerente, 

portanto, para que apresente caução no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de revogação da medida cautelar. Esgotado o prazo, DEVOLVAM-ME 

conclusos os autos para análise da garantia oferecida, ou para a análise 

da pertinência da revogação da medida, caso inerte o Requerente. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 23 de julho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000854-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA MAGANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE GONÇALVES LEONIDAS (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 23 

de julho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para 

20/08/2018 Hora: 14:30 , a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Processo: 

1000854-11.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 150.000,00; Tipo: PETIÇÃO 

(241); Espécie: [ANULAÇÃO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL] Partes do processo: Parte Autora: MARIA TEREZINHA 

MAGANHA DOS SANTOS Parte Ré: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE e outros 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. GILBERTO ALENCAR DA SILVA 

PEREIRA Gestor de Secretaria SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO 

VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM 

CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

3419-2418

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29359 Nr: 3459-59.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olme Ivo Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A - Em 

Liquidação Extrajudicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Fátima Rabelo 

Jácomo - OAB:6222/GO

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos a fim de 

INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para que, 

no prazo comum de prazo de 15 (quinze) dias, digam sobre a nomeação, e 

apresentem seus próprios quesitos (art. 465, § 1º, do NCPC). Na 

oportunidade, deverá ainda, a Parte Requerente dizer sobre o valor 

apresentado (art. 465, § 3º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31971 Nr: 2085-71.2010.811.0051

 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: TCOX, Wagnel Xavier, Maria Julia Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlei da Silva Moreira, Ricardo Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Ricardo 

Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE a fim de que manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto a certidão do Oficial de Justiça que informa não ter 

encontrado o requerido para ser citado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75557 Nr: 533-66.2013.811.0051

 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: Rosilene Souza Gaudencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delirios Confecções Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Santos 

Bauermeister - OAB:MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Rezende - 

OAB:8987-B

 Certifico e dou fé que a parte executada, embora intimada via DJE nº 

10289, publicado em 09/07/2018, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar manifestação ou comprovante do cumprimento da sentença, 

razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no 

prazo de 15 dias, solicitar o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132269 Nr: 7039-19.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HHPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTONúmero dos Autos: 7039-19.2017.811.0051 - 

132269Espécie:AlimentosData e horário:19 de julho de 2018, às 15:00 

horas (MT)OCORRÊNCIASAberta a audiência foi constatada a presença 

das Partes, do Procurador dativo do Requerido, do Defensor Público e do 

Promotor de Justiça.A Representante da Requerente informou que, com as 

despesas do menor Erick e da Amanda, a considerar as fraldas, as caixas 

de leite, as latas de leite, o transporte escolar para o deslocamento da 

Amanda para a creche, as despesas de farmácia, lenços e Mucilon, 

alcançam R$ 900,00, sem contar outras despesas menores e eventuais. 

Afirmou trabalhar na EMTEC e recebe R$ 1.000,00. Mora com a mãe, não 

paga aluguel. Disse que o menor Erick tem refluxo e intolerância a lactose. 

A menor Amanda tem problema de vista, mas as despesas foram 

custeadas pelo Requerido.O Requerido informou que ganhava por volta de 

R$ 1.300,00 a R$ 1.400,00, dependendo das horas prestadas, mas está 

atualmente desempregado. Não tem outra família. Mora de aluguel em 

Sorriso/MT. Não tem outros filhos. Propõe R$ 450,00 para os alimentos dos 

dois filhos, já considerando o valor ajustado na ação de alimentos 

1115-61.2016.811.0051, Código 105742.As Partes pediram a juntada dos 

documentos comprobatórios de seus vencimentos. As Partes 

dispensaram a produção de prova testemunhal. Em alegações finais, as 

Partes reiteraram os termos de suas manifestações iniciais.O Ministério 

Público pediu vista dos autos para aposição de parecer.DELIBERAÇÕESA 

seguir, o MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. ABRA-SE 

vista dos autos ao ilustre Promotor de Justiça, para que aponha seu 

parecer. Após, CONCLUSOS, para sentença. Cumpra-se”Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de DireitoMarcelo dos 

Santos Alves CorrêaPromotor de JustiçaJuliano Botelho de 

AraújoDefensor PúblicoErika Lopes RabeloRepresentante da 

RequerenteRicardo Alexandre VianaAdvogadoHelber Hudson Pereira 

ArantesRequerido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144402 Nr: 2446-10.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Paixão Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tres Irmãos Engenharia Ltda, Iverson Diego 

Antunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Pereira - 

OAB:14.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340

 Autos n° 2446-10.2018.811.0051 - 144402

Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a notícia, ainda que informal, de que a Testemunha não 

poderá aguardar para a realização do ato, REDESIGNO a audiência de 

instrução anteriormente designada para o dia 24 de agosto de 2018, às 

15:00 horas de Mato Grosso.

Saem as Partes e Testemunhas devidamente intimadas.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124772 Nr: 3247-57.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Borges Pacheco, Hindianara Luana Rodrigues 

Leite Pcheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Roberto Buzeti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

George Roberto Buzeti - OAB:10.039/MT, HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 TERMO DE AUDIÊNCIANúmero dos Autos: 3247-57.2017.811.0051 - 

124772Espécie:IndenizaçãoData e horário:18 de julho de 2018, às 17:30 

horas (MT)OCORRÊNCIASAberta a audiência foi constatada a presença 

das Partes e de seus Advogados.O Requerido propôs o pagamento de 

prestação mensal, mas a proposta não foi aceita pelo Requerente, porque 

não bastava aos custos mensais decorrentes de sua condição.As Partes 

pediram, em conjunto, o aproveitamento dos depoimentos pessoais 

colhidos na ação penal, especificamente no que se refere aos 

depoimentos pessoais, desde que complementadas nesta seara no que 

diz respeito aos danos supostamente impostos ao Requerente.O MM. Juiz 

proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Tendo em vista o pedido 

conjunto das Partes, DEFIRO o aproveitamento dos depoimentos pessoais 

colhidos na ação penal. Entretanto, em razão das particularidades desta 

demanda, notadamente quanto ao aspecto indenizatório da pretensão dos 

Requerentes, passar-se-á à complementação dos depoimentos”. Foi 

informado às Partes que os depoimentos prestados seriam armazenados 

digitalmente e que o arquivo digital respectivo seria gravado em mídia 

adequada, à disposição dos interessados na Secretaria. As Partes 

tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos registros 

audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.Uma vez que o Requerido 

advoga em causa própria, indagado, não se opôs à oitiva do Requerente 

sem sua presença.As Partes pediram prazo para oferecimento de suas 

alegações finais.DELIBERAÇÕESO MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: 

“Vistos etc. ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Defensor Público, para 

que apresente suas alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, INTIME-SE o Requerido, pelo DJE, a fim de que, em igual prazo, 

apresente suas razões. Cumpra-se”. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito Juliano Botelho de 

AraújoDefensor Público Leandro Borges PachecoRequerente Hindianara 

Luana R. Leite PachecoRepresentante George Roberto BuzetiRequerido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 472-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Osvaldo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação 

e Agropecuária Ltda, Monsanto do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111, Ronaldo Coelho Damin - OAB:10781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Biral Vieira da Cunha 

Martins - OAB:OAB/SP 246.397, Eduardo Ono Terashima - 

OAB:296.663/SP, FLÁVIO MULLER - OAB:5841, Joseph Harry E. 

Gaillardetz Neto - OAB:392.012/SP, Leonardo Sülzer Parada - 

OAB:11.846-B/MT

 O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Inexistindo 

irregularidades, DECLARO saneado o feito. Como controvertidos, fixo os 

pontos sugeridos pelas Partes. A fim de fazer frente a tais pontos 

controvertidos, DEFIRO a produção de prova testemunhal e pericial, a ser 

realizada na forma do art. 464, § 2º, do NCPC, de início a ser limitada 

apenas à inquirição de especialista acerca dos resultados apresentados 

nos laudos juntados na inicial e, também, acerca de eventual conexão 

deles à alegada má qualidade das sementes. Nos termos do art. 357, III, do 

NCPC, MANTÊM-SE inalterados os encargos probatórios das Partes, nos 

termos do art. 373, I e II, do mesmo diploma. Assim, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de outubro de 2018, às 13:30 horas 

de Mato Grosso. Saem os presentes devidamente intimados, inclusive as 

Partes, a fim de que compareçam e prestem depoimento pessoal, sob 

pena de confissão. Caberá às Partes a intimação das Testemunhas, 

juntando a comprovação correspondente até três dias da audiência (art. 

455, §§ 1º e 2º, do NCPC). Alternativamente, as Partes poderão 

apresentar suas Testemunhas no dia da audiência. EXPEÇA-SE carta 
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precatória para a oitiva das Testemunhas residentes em outras Comarcas. 

As Testemunhas arroladas que não tiverem endereço especificado 

deverão ser apresentadas na abertura da audiência de instrução, ou 

intimadas via correio pela parte que as arrolou, caso residentes nesta 

Comarca. MANTENHAM conclusos os autos para nomeação de Perito. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de DireitoGilmar 

Antônio DaminAdvogadoJosé Osvaldo de OliveiraRequerenteFlávio 

MullerAdvogadoDaniela Ivo dos SantosAdvogadaRafael Brito 

VeigaPreposto da Requerida Monsanto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128658 Nr: 5045-53.2017.811.0051

 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: JCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 TERMO DE AUDIÊNCIANúmero dos Autos: 5045-53.2017.811.0051 - 

128658Espécie:Dissolução de União EstávelData e horário:16 de julho de 

2018, às 19:30 horas (MT)OCORRÊNCIASAberta a audiência foi 

constatada a presença das Partes e de seus Procuradores.As Partes 

compuseram amigavelmente a lide nos seguintes termos: a) as Partes 

informam o interesse em proceder à venda do imóvel rural do Sítio Santa 

Rosa, no Lote 24, do Assentamento Taperinha; b) feita a venda, caberá à 

Requerida o correspondente a R$ 70.000,00 e, ao Requerente, o 

remanescente, seja em dinheiro, seja em bens dados em pagamento; c) a 

Requerida poderá ficar no imóvel rural do casal até 30 (trinta) dias após o 

pagamento integral de sua parte na venda, não podendo impedir ou 

dificultar eventuais visitas ou mesmo a alienação do imóvel; d) em relação 

aos bens que guarneciam a residência do casal, ao Requerente caberá as 

ferramentas (bombas, triturador, balança, serra de açougue, caixa de 

ferramentas, chocadeira, carriola, bombas costais, motosserra e furadeira 

elétrica), um guarda-roupa, uma cama de casal, uma cama de solteiro, uma 

geladeira, ao passo que, à Requerida, caberá os demais móveis e os 

eletrodomésticos; e) dos animais adquiridos pelas Partes, caberá a cada 

uma delas um suíno.DELIBERAÇÕESO MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de dissolução de união estável na 

qual as Partes, em audiência, compuseram amigavelmente a lide. É o relato 

do necessário. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada impõe a 

confirmação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas 

Partes, dando à lide resolução de mérito, para reconhecer a união estável 

e sua dissolução. Em havendo pedido expresso de qualquer das Partes, 

EXPEÇA-SE formal de partilha. Sem custas e sem honorários, dada a 

gratuidade e, também, a transação. Publicada em audiência, saem os 

presentes devidamente intimados. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117543 Nr: 6128-41.2016.811.0051

 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: Roseli Gonçalves de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:20191/A

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 6128-41.2016.811.0051 - 11753

Espécie: Repetição de Indébito

Data e horário:16 de julho de 2018, às 19:10 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença da Requerente e de seu 

Procurador. Ausente a Requerida.

A Requerente sugeriu os seguintes pontos como controvertidos: a) o 

consumo efetivo da Requerente durante o mês de maio de 2016; b) a 

ocorrência de dano moral e a forma e o montante de eventual 

compensação ou ressarcimento.

A Requerente não pediu a produção de outra prova.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. No que se refere à 

preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, não se nota, 

na inicial, nenhum vício a impedir o conhecimento da pretensão da 

Requerente. À partida, tem-se que a Requerente apresentou, em sua 

inicial, vários documentos a demonstrar alguma incompatibilidade entre a 

conta vencida no mês de maio de 2016 e as cobradas nos demais meses. 

Há, aí, indício a suportar sua versão, ainda que, no mérito, ao menos não 

dos documentos que acompanharam a primeira peça da Requerente, 

inexista indicativo evidente do motivo pelo qual tal disparidade teria 

ocorrido. Mas, como se sabe, apenas a inexistência de prova inequívoca 

das alegações iniciais não é motivo para impedir o processamento da 

pretensão da parte. Justamente porque assim ocorre com muita 

frequência é que a legislação processual prevê a fase de instrução, de 

maneira que, depois de estabilizada a relação processual, admite-se que 

as partes lancem mão dos meios de prova que entenderem necessários à 

demonstração de suas versões. Assim, AFASTO a preliminar de falta de 

interesse de agir. Consequentemente, DECLARO saneado o feito. Como 

controvertidos, fixo os pontos sugeridos pela Requerida. A fim de fazer 

frente a tais pontos controvertidos, DEFIRO a produção de prova 

documental. Nos termos do art. 357, III, do NCPC, DETERMINO a inversão 

do ônus da prova, ao menos no que se refere à idoneidade do lançamento 

feito em maio de 2016, cabendo à Requerida, então, comprovar a 

veracidade de sua leitura e a adequação de seus equipamentos. Para 

evitar cerceamento de defesa – a despeito da ausência da Requerida –, 

AUTORIZO a Requerida a apresentar os documentos adicionais que 

entender pertinentes a fazer frente ao seu novo encargo probatório no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Entretanto, dada a 

ausência da Requerida, o prazo para apresentação de eventuais 

documentos correrá a partir da presente data, independentemente de 

intimação. Esgotado o prazo sem apresentação de novos documentos, 

DEVOLVAM-ME conclusos os autos, para prolação de sentença. Do 

contrário, em sendo apresentados documentos, INTIME-SE a Requerente, 

na pessoa de seu ilustre Procurador, para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Fabrício Guimarães dos Santos

Advogado Roseli Gonçalves de Queiroz

Requerente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94086 Nr: 2034-84.2015.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peninsula Fertilizantes, Octante Securitizadora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, RODRIGO SHIRAI - OAB:25781

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 2438-38.2015.811.0051 - 95262

2034-84.2015.811.0051 - 94086

Espécie: Anulatória / Cautelar

Data e horário:16 de julho de 2018, às 14:00 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das Partes e de seus 

Advogados.

O ilustre Procurador da Requerente pediu prazo para juntada de sua carta 

de preposição.

Foi informado às Partes que os depoimentos prestados seriam 
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armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo seria gravado 

em mídia adequada, à disposição dos interessados na Secretaria. As 

Partes tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos 

registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. AGUARDE-SE a 

devolução das cartas precatórias expedidas para a oitiva das 

testemunhas residentes em outras Comarcas. Depois, INTIMEM-SE as 

Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem 

suas alegações finais. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

José Antônio dos Santos B. Junior

Representante da Requerente Flávio Muller

Advogado

Cristiano Barrozo Mendes

Representante da Península Luiz Renato Barreto Gomes

Advogado

Luisa Madrid da Silva Prado

Preposta da Octante Francisco de Toledo Iglesias

Advogado

 TERMO DE COMPARECIMENTO

No dia 19 de julho de 2018, compareceram à audiência designada as 

seguintes autoridades e testemunhas, estas devidamente 

compromissadas a dizer a verdade, sob as penas da lei.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

José Antônio dos Santos B. Junior

Representante da Requerente Flávio Muller

Advogado

Cristiano Barrozo Mendes

Representante da Península Luiz Renato Barreto Gomes

Advogado

Luisa Madrid da Silva Prado

Preposta da Octante Francisco de Toledo Iglesias

Advogado

Claudimir Dalla Nora

Testemunha

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95262 Nr: 2438-38.2015.811.0051

 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: Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peninsula Fertilizantes, Octante Securitizadora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:19494

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 2438-38.2015.811.0051 - 95262

2034-84.2015.811.0051 - 94086

Espécie: Anulatória / Cautelar

Data e horário:16 de lho de 2018, às 14:00 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das Partes e de seus 

Advogados.

O ilustre Procurador da Requerente pediu prazo para juntada de sua carta 

de preposição.

Foi informado às Partes que os depoimentos prestados seriam 

armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo seria gravado 

em mídia adequada, à disposição dos interessados na Secretaria. As 

Partes tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos 

registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. AGUARDE-SE a 

devolução das cartas precatórias expedidas para a oitiva das 

testemunhas residentes em outras Comarcas. Depois, INTIMEM-SE as 

Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem 

suas alegações finais. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

José Antônio dos Santos B. Junior

Representante da Requerente Flávio Muller

Advogado

Cristiano Barrozo Mendes

Representante da Península Luiz Renato Barreto Gomes

Advogado

Luisa Madrid da Silva Prado

Preposta da Octante Francisco de Toledo Iglesias

Advogado

 TERMO DE COMPARECIMENTO

No dia 19 de julho de 2018, compareceram à audiência designada as 

seguintes autoridades e testemunhas, estas devidamente 

compromissadas a dizer a verdade, sob as penas da lei.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

José Antônio dos Santos B. Junior

Representante da Requerente Flávio Muller

Advogado

Cristiano Barrozo Mendes

Representante da Península Luiz Renato Barreto Gomes

Advogado

Luisa Madrid da Silva Prado

Preposta da Octante Francisco de Toledo Iglesias

Advogado

Claudimir Dalla Nora

Testemunha

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75128 Nr: 119-68.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JAQUELINI RAMOS RODRIGUES, para 

devolução dos autos nº 119-68.2013.811.0051, Protocolo 75128, 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): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70751 Nr: 3627-90.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Albuquerque Crivelente - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA PARTE 

EXEQUENTE, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre a Impugnação da 

parte Executada, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000493-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), acerca da 

audiência de conciliação designada pelo CEJUSC, que se realizará Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 16/08/2018 Hora: 13:30 , 

no endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente 

na audiência. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 20 de julho de 2018. 

assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000595-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON CLARIMUNDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIANE APARECIDA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para se 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça (ID 13836801), no prazo 

de 05 (cinco) dias, ou requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 23 de julho de 2018. 

assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145319 Nr: 2793-43.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Rodrigues Teixeira, Nycollas Rodrigues Lima 

Barreto, Kaynne de Oliveira Barreto, Kaycke Taigaro Barreto Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hyundai Motor Brasil Montadora e Automóveis 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE AGUIAR - 

OAB:24215/O, Gabriel Lorenzzatto - OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:OAB-MT 15.104-A

 Diante do exposto, nos termos dos artigos 300 do NCPC, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL para o fim de determinar a 

realização de EXAME PERICIAL no veículo descrito na exordial. Para tanto, 

NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA, localizada na Avenida 

Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da Saúde, em 

Cuiabá/MT, fone (65) 4052-9929/3052-7636, por intermédio de seu Diretor 

Técnico FÁBIO NIMER, para a realização da prova pericial, independente 

de compromisso, o qual terá o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar 

sua proposta de honorários.INTIMEM-SE as Partes para que, dentro de 

(05) cinco dias, indiquem seus assistentes técnicos e formulem quesitos. 

Em seguida, INTIME-SE o Perito, a fim de que ofereça sua proposta de 

hono rá r i os ,  cons ide rando ,  espec ia lmen te ,  o s  q u e s i t o s 

arrolados.INTIMEM-SE as partes, a seguir, para que se manifestem sobre a 

proposta de honorários. Em não havendo impugnação, a Requerida deverá 

promover o depósito do valor respectivo no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.Depositados os honorários periciais, INTIME-SE 

novamente o perito para indique data para o início dos trabalhos. A data 

indicada pelo perito deverá permitir prazo mínimo de 15 (quinze) dias, 

suficiente para a intimação das partes.Por conseguinte, INTIME-SE a 

empresa BRADESCO SEGUROS para que informe se o bem está em sua 

posse e, em caso positivo, indique o local onde o veículo se encontra 

depositado, cientificando-a de que não poderá dele se desfazer até 

ulterior determinação deste Juízo, sob pena de responsabilização. 

DEVERÁ o respectivo expediente ser instruído com cópia da presente 

decisão.No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão anterior.Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 19 de julho de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134747 Nr: 8213-63.2017.811.0051

 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: Vilmar Onofre de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelly Fernanda Melchert - 

OAB:18610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo 

legal, bem como INTIMO a parte autora para impugnar a contestação.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146628 Nr: 3278-43.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): STENIO MARTINS DOS SANTOS, Rg: 

210036-5, Filiação: Maria Lucia Pereira dos Santos e Lourivaldo Martins, 

data de nascimento: 12/10/1992, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, 

convivente, servente de pedreiro/ serviços gerais., Telefone (66) 

99965-2518.. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR, acerca das r. Medidas Protetivas 

de Urgências, qual seja: DETERMINAR que: 1. O Requerido se afaste do 

Lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. 1. O Requerido se 

abstenha de se aproximar da Ofendida 2em distância inferior a 500 

(quinhentos) metros, sob pena de desobediência. 3. O Requerido deverá 

se abster, ainda, de tentar contato com a requerente e familiares, por 

qualquer meio de comunicação. 4. A restrição de aproximação vale, ainda, 

para a residência da Requerente. 5. Suspensão da posse e restrição do 

porte de armas, se existente. 6. Determino a separação de corpos. 7. 

Indefiro os pedidos de afastamento da ofendida, pois já foi deferido o 

afastamento do agressor do lar. 8. Indefiro, por ora, os pedidos de 

prestação de alimentos provisionais, restituição de bens indevimente 

subtraídos, proibição temporária para celebração de contratos e atos e 

estabelecimento de caução provisória, por não existir nos autos 

documentos pertinentes para análise dos pleitos. Advertindo-o que o não 

cumprimento de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá 

acarretar na decretação de sua prisão preventiva conforme faculta os 

arts. 20 e 24-A da Lei 11.340/06.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, II e III, IV e V, da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na 

exordial para DETERMINAR que:1. O Requerido se afaste do Lar, domicílio 

ou local de convivência com a vítima.1. O Requerido se abstenha de se 

aproximar da Ofendida 2em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, 

sob pena de desobediência.3. O Requerido deverá se abster, ainda, de 

tentar contato com a requerente e familiares, por qualquer meio de 

comunicação.4. A restrição de aproximação vale, ainda, para a residência 

da Requerente.5. Suspensão da posse e restrição do porte de armas, se 

existente.6. Determino a separação de corpos.7. Indefiro os pedidos de 

afastamento da ofendida, pois já foi deferido o afastamento do agressor 

do lar.8. Indefiro, por ora, os pedidos de prestação de alimentos 

provisionais, restituição de bens indevimente subtraídos, proibição 
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temporária para celebração de contratos e atos e estabelecimento de 

caução provisória, por não existir nos autos documentos pertinentes para 

análise dos pleitos.AUTORIZO a recondução da ofendida e depentes ao 

seu domicílio, a ser realizado pela Polícia Militar, caso seja 

necessário.Entretanto, diante das peculiaridades do caso telado, entendo 

necessário adotar a providência prevista no artigo 31 da Lei 11.340/06. 

Assim, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para que seja designada audiência 

de tentativa de conciliação, oportunidade que as partes poderão discutir 

acerca dos fatos noticiados, buscando uma composição. Com a 

designação da data, INTIMEM-SE a REQUERENTE e o REQUERIDO, nos 

endereços e números de telefone celular informados nos autos, para que 

compareçam à audiência designada.OFICIE-SE ao ilustre Delegado de 

Polícia e ao Comandante da Polícia Militar local, a fim de que, nos termos do 

art. 10, parágrafo único, da Lei 11.340/06, fiscalizem o atendimento às 

providências ora determinadas, tomando as medidas legais cabíveis em 

caso de descumprimento pelo Requerido.NOTIFIQUE-SE o Representante 

do Ministério Público, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06.INTIMEM-SE a Requerente e o Requerido desta 

decisão.Advirta-se ainda o Requerido que o não cumprimento de qualquer 

das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na decretação de 

sua prisão preventiva conforme faculta os arts. 20 e 24-A da Lei 

11.340/06.O presente feito independerá do pagamento de custas, nos 

termos do art. 28 da Lei 11.340/06.Cumpra-se com urgência, inclusive no 

plantão judicial e pelo Oficial de Justiça plantonista, caso necessário, 

valendo a presente como mandado.Às providências.Campo Verde/MT, 12 

de junho de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza 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, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 13 de julho de 2018

Leandro Castro Pini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146625 Nr: 3276-73.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEI MARTINS DE SOUZA, Rg: 

15659844, Filiação: Eva Aparecida de Souza e Euripedes Martins da Silva, 

data de nascimento: 01/09/1993, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

solteiro(a), vaqueiro, Telefone 66-99674-9374. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR SIDNEI MARTINS DE SOUZA, 

acerda das R. Medidas Protetivas de Urgência, qual serja: DETERMINAR 

que: 1. O Requerido se abstenha de se aproximar da Ofendida em 

distância inferior a 500 (quinhentos) metros, sob pena de desobediência. 

2. O Requerido deverá se abster, ainda, de tentar contato com a 

requerente e familiares, por qualquer meio de comunicação. 3. A restrição 

de aproximação vale, ainda, para a residência da Requerente e no local de 

trabaho (Supermercado Belo Brasil). 4. Determino o afastamento da 

ofendida, sem prejuízo aos direitos aos bens, guarda do filho e alimentos. 

5. Suspensão da posse e restrição do porte de armas, se existente. 6. 

Indefiro os pedidos de afastamento do agressor do lar e separação de 

corpos, pois segundo consta nos autos o casal já está separado de fato, 

inclusive o Requerido está residindo em outra casa. 7. Indefiro, por ora, os 

pedidos de restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, 

prestação de alimentos provisionais, restituição de bens indevimente 

subtraídos, proibição temporária para celebração de contratos e atos e 

estabelecimento de caução provisória, por não existir nos autos 

documentos pertinentes para análise dos pleitos. Advertindo-o que o não 

cumprimento de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá 

acarretar na decretação de sua prisão preventiva conforme faculta os 

arts. 20 e 24-A da Lei 11.340/06.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, II e III, IV e V, da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na 

exordial para DETERMINAR que:1. O Requerido se abstenha de se 

aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, 

sob pena de desobediência.2. O Requerido deverá se abster, ainda, de 

tentar contato com a requerente e familiares, por qualquer meio de 

comunicação.3. A restrição de aproximação vale, ainda, para a residência 

da Requerente e no local de trabaho (Supermercado Belo Brasil).4. 

Determino o afastamento da ofendida, sem prejuízo aos direitos aos bens, 

guarda do filho e alimentos.5. Suspensão da posse e restrição do porte de 

armas, se existente.6. Indefiro os pedidos de afastamento do agressor do 

lar e separação de corpos, pois segundo consta nos autos o casal já está 

separado de fato, inclusive o Requerido está residindo em outra casa.7. 

Indefiro, por ora, os pedidos de restrição ou suspensão de visitas aos 

dependentes menores, prestação de alimentos provisionais, restituição de 

bens indevimente subtraídos, proibição temporária para celebração de 

contratos e atos e estabelecimento de caução provisória, por não existir 

nos autos documentos pertinentes para análise dos pleitos.AUTORIZO a 

recondução da ofendida e depentes ao seu domicílio, a ser realizado pela 

Polícia Militar, caso seja necessário.Entretanto, diante das peculiaridades 

do caso telado, entendo necessário adotar a providência prevista no 

artigo 31 da Lei 11.340/06. Assim, REMETAM-SE os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para que 

seja designada audiência de tentativa de conciliação, oportunidade que as 

partes poderão discutir acerca dos fatos noticiados, buscando uma 

composição. Com a designação da data, INTIMEM-SE a REQUERENTE e o 

REQUERIDO, nos endereços e números de telefone celular informados nos 

autos, para que compareçam à audiência designada.OFICIE-SE ao ilustre 

Delegado de Polícia e ao Comandante da Polícia Militar local, a fim de que, 

nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei 11.340/06, fiscalizem o 

atendimento às providências ora determinadas, tomando as medidas legais 

cabíveis em caso de descumprimento pelo Requerido.NOTIFIQUE-SE o 

Representante do Ministério Público, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06.INTIMEM-SE a Requerente e o Requerido desta 

decisão.Advirta-se ainda o Requerido que o não cumprimento de qualquer 

das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na decretação de 

sua prisão preventiva conforme faculta os arts. 20 e 24-A da Lei 

11.340/06.O presente feito independerá do pagamento de custas, nos 

termos do art. 28 da Lei 11.340/06.Cumpra-se com urgência, inclusive no 

plantão judicial e pelo Oficial de Justiça plantonista, caso necessário, 

valendo a presente como mandado.Às providências.Campo Verde/MT, 23 

de maio de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza 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, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 11 de julho de 2018

Leandro Castro Pini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144618 Nr: 2490-29.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Luis Gusmão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Autos n° 2490-29.2018.811.0051 (144618)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (art. 41 do CPP), recebo a 

denúncia na forma como colocada em juízo, oferecida contra ELSON LUIS 

GUSMÃO DA SILVA, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal, dando-o como incurso nas penas dos artigos 306 

e 305, ambos do Código de Trânsito, pelos primeiro e segundo fatos.

Designo audiência para oferecimento de proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 02 de outubro de 2018, às 15h30min.

Cite-se e intime-se o(a) Autor(a) do fato para compareça na data 

designada, entregando-o uma cópia da inicial. O(a) autor(a) dos fatos 

deverá ser indagado se possui Advogado constituído ou se necessita ser 
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assistido pela Defensoria Pública, caso seja hipossuficiente 

financeiramente, sendo neste último caso ser o Defensor Público 

devidamente cientificado.

Determino, ainda, que de acordo com o disposto no artigo 974, inciso II, da 

CNGC seja comunicado o recebimento da presente denúncia ao Instituto 

de Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta Comarca.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144093 Nr: 2263-39.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinícius Teles Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 Autos n° 2263-39.2018.811.0051 (144093)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado MARCOS VINICIUS TELES SILVA, devidamente citado, 

ofereceu resposta à acusação por meio de Advogado constituído, 

postergando a apresentação de suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 

2018, às 17h30min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Advogado, o Acusado, 

e as Testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente, 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. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de junho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143206 Nr: 1853-78.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19363

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 1853-78.2018.811.0051 - Cód. 143206

Espécie: Carta Precatória / Criminal

Data e horário:14 de junho de 2018, às 15:00 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Promotor de Justiça.

Conforme se verifica da certidão do oficial de justiça, as vítimas estavam 

momentaneamente ausentes de suas residências.

 DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. DESIGNO nova 

data para proceder a oitiva das vítimas para o dia 29 de agosto de 2018, 

às 18h00min, devendo ser intimadas por mandado. O Ministério Público sai 

devidamente intimado. Intime-se o advogado, via DJE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000765-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MAYKOOL DANI FEITOSA 03302676123 (EXECUTADO)

LUIZ MAYKOOL DANI FEITOSA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa da 

citação juntada aos autos, nos termos da legislação vigente impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo legal indicar o novo 

endereço ou requerer o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010271-05.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa da 

citação constante no ID: 13502879, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal inofrmar o endereço atualizado ou 

requerer o que entender de direito. MARIA DIVNA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000262-35.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BORGES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa da 

citação constante no ID: 13094059, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal requerer o que entender de direito. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010851-98.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa juntada 

aos autos, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, n o prazo 

legal, requerer o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-66.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSMAR JOSE SILVINO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa 

constante no ID: 13040034, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, indicar o en dereço atualizado do executado, 

ou requerer o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-81.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO OLIVEIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa juntada 

no ID: 12990132, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo legal indicar o endereço atualizado do requerido ou requeer o que 

entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000619-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MIRANDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa juntada 

no ID: 13093748, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo legal indicar o endereço atualizado do executado ou requerer o que 

entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substiuta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010444-58.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGINALDO ROLDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO SOARES JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa juntada 

no ID: 13893094, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo legal indicar o endereço atualizado do executado ou requerer o que 

entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-92.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-09.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BANDEIRA AMARAL FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 1000449-09.2017.8.11.0051 

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, na certidão expedida pela secretária (evento 8098686), que 

a parte Autora e seu procurador não compareceram 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”. 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. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

CAMPO VERDE 03/07/2017 Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011246-90.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT0005945A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES Impulsiono o feito, a fim de intimar as pates, para 

querendo, no prazo legal se manifestar do cálculo juntado aos autos no ID: 

14279759. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000804-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimá-lo para se manifestar sobre o retorno dos 

cálculos para expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000041-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA LUZ ISIDORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA GAIO ISIDORO OAB - MT17345/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO APARECIDO NICOLETTI (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a carta precatória 

devolvida, cumprida parcialmente. É o que me cumpre. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-04.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA PEREIRA MUNDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

FRANCIELLI SANTOS OAB - MT20997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, deixei de expedir o Alvará determinado na 

sentença lançada no ID: 11877282, uma vez que, o comprovante de 

pagamento juntado no ID: 3216217 é o mesmo juntado nos autos nº 

8010080-86.2016, o qual já foi liberado, conforme Alvará nº 

387734-5/2018 daqueles autos. É o que me cumpre. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-04.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA PEREIRA MUNDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

FRANCIELLI SANTOS OAB - MT20997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, deixei de expedir o Alvará determinado na 

sentença lançada no ID: 11877282, uma vez que, o comprovante de 

pagamento juntado no ID: 3216217 é o mesmo juntado nos autos nº 

8010080-86.2016, o qual já foi liberado, conforme Alvará nº 

387734-5/2018 daqueles autos. É o que me cumpre. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-46.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE AUGUSTA DA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 10/09/2018 Hora: 14:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE MATOS CINTRA (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

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000073-86.2018.811.0051 Polo Ativo: ROSILENE DE MATOS CINTRA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ROSILENE DE 

MATOS CINTRA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 

suscita as preliminares de ausência de interesse de agir, eventual pedido 

de desistência e juntada de certidão SPC original, no mérito afirma que agiu 

em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e 

a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível 

a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação, bem 

como a aplicação da Sumula 385 STJ e condenação à litigância de má-fé. 

É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar As preliminares arguidas pela ré, se confundem com o mérito e 

com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares 

suscitada. Rejeita-se a preliminar II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. Entretanto, a 

parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do débito na 

possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a aplicação 

da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é 

incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré 

sequer trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada 

a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido 

com a Autora. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar 

que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, 

verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude 

da parte autora possuir somente uma inscrição no cadastro dos órgãos 

restritivos, ocasião em que, referida restrição a Ré sequer comprovou a 

exigibilidade do crédito, bem como a relação jurídica com a parte autora, 

motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em questão. Em que pese às 

alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta 

não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do 

débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes 

autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 
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conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de julho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-29.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001353-29.2017.811.0051 Polo Ativo: DANIEL LUCAS DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por DANIEL LUCAS 

DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A objetivando recebimento 

de indenização. Extrai-se dos autos por meio de petição juntada aos autos 

(id 12290571) informando que a parte autora não possui interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 

Autora (id 12790571) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-14.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR HONORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001354-14.2017.811.0051 Polo Ativo: CLEIDIMAR HONORATO DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por CLEIDIMAR 

HONORATO DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando recebimento de indenização. Extrai-se dos autos por meio de 

petição juntada aos autos (id 12290837) informando que a parte autora 

não possui interesse no prosseguimento da ação, requerendo a extinção 

do feito. Assim, conforme requerido pela parte autora, tem-se que a 

extinção do feito é medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido 

de desistência da parte Autora (id 12790837) e com fundamento no art. 

485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

20 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56600 Nr: 2247-25.2016.811.0029

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA, OLENIR BERNARDO BERNARDI, Zulma Regina 

Bernardi, JOSÉ GEMINIANO JUNIOR , HABIO PEREIRA MARCIANO, 

VIVIANE FERREIRA LIMA MARCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTGREEN COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto dos Santos - 

OAB:OAB/ PR 22.629, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012

 Vistos, etc

Trata-se de Ação de tutela cautelar em caráter antecedente proposta por 

Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas Ltda e outros em face de 

Fortgreen Comércio Agrícola Ltda, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 250, as partes informam que 

entabularam acordo, pugnando assim, pela sua homologação e 

conseqüente extinção e arquivamento do feito.

Compulsando detidamente os autos verifico que o processo encontra-se 

sentenciado às fls. 247/249, contudo, estimo que é dado aos litigantes, 

mesmo após proferida sentença, entabular acordo, se assim lhes parecer 

conveniente, desde que, por suposto, ausente algum impedimento legal.

 Além disso, conforme previsto no artigo 200 do CPC, as declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade geram efeitos imediatos. Logo, a 

homologação do acordo em momento posterior à sentença de mérito não 

está em desacordo com os artigos 494 e 505 do CPC.

 Pelo exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 251/256, celebrada nestes autos.

Em conseqüência, 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 Código de Processo Civil.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49086 Nr: 1246-39.2015.811.0029

 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: MARILENE BARBOSA LAROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Já havendo o trânsito em julgado, conforme certificado nas fl. 132 dos 

autos, aguarde-se em Cartório pelo prazo de 06 (seis) meses, se nada for 

requerido, arquivem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43960 Nr: 322-62.2014.811.0029

 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: Antonio Bento Vilas Boas Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, Evaldo Osvaldo 

Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 Vistos,

 Intime-se a parte requerida para que se manifeste quanto ao requerimento 

de fls. 133/135, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63305 Nr: 2848-94.2017.811.0029

 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: JOSÉ GILBERTO ROTA, MURILLO SILVA ROTA, 

VALMOR BISSOLOTTI, MOISES MARCA MARCELINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DAVID JAZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:OAB/MT - 5048, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - 

OAB:OAB/MT - 19014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARY CARVALHO BORGES 

- OAB:OAB/MT 6.445-A

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 
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cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61152 Nr: 1652-89.2017.811.0029

 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: SET AGRI- Serviços Técnico em Agrimensura e 

Imobiliária LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO SILVA ROTA

 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:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de rescisão de contrato particular de compra e venda de 

imóveis urbanos c/c manutenção de posse precária e cobrança de saldo 

devedor proposta por Set Agri - Serviços Técnicos em Agrimensura e 

Imobiliária Ltda em face de Murillo Silva Rota, ambos qualificados nos 

autos.

 Nas fl. 91/92 as partes peticionaram informando que entabularam acordo, 

requerendo a homologação.

 No caso em tela, as partes estabeleceram as cláusulas e as condições 

do acordo que pretendem seja homologado.

 O art. 840 do Código Civil estabelece que:

 É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas.

 Verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação.

 Destarte, a homologação da avença, conforme já fora acordada, pode ser 

feita única e exclusivamente por sentença, para que se torne um título 

executivo judicial.

 No caso dos autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no 

litígio originário, não subsistindo mais a necessidade da participação do 

judiciário na solvência da demanda.

 Portanto, a homologação do acordo é medida que se impõe e, acaso haja 

o seu descumprimento, caberá ao prejudicado requerer a continuidade 

sincrética do processo pela fase de cumprimento de sentença e/ou ajuizar 

o processo de execução cabível.

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fl. 91/92 dos autos, mediante as condições nele 

estabelecidas.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial.

 Custas e honorários conforme o entabulado entre as partes.

 Após as anotações de praxe, arquive-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58597 Nr: 121-65.2017.811.0029

 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: Steillon da Silva França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Souza de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55957 Nr: 1802-07.2016.811.0029

 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: JOÃO OSMAR LUPATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO JOSÉ MORAES, LUDMYLA 

FARINHA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloir José Londero - 

OAB:41.608/GO, MÁBILY CRISTINA FELIPE DE SOUZA - OAB:43949/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a devolução da 

carta precatória de fls. 57/63, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59181 Nr: 524-34.2017.811.0029

 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: COOPERATIVA DOS PIONEIROS DE QUERÊNCIA - 

COOPQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Souza Sobrinho, Daniel Muhlbeier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B, MARCELO DA CUNHA MARINHO - OAB:OAB/MT 

12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de ação de reparação de danos por acidente automotivo 

proposta por Cooperativa dos Pioneiros de Querência - Coopquer em face 

de Rodrigo de Souza Sobrinho e Daniel Muhlbeier, todos qualificados nos 

autos.

Em contestação, os requeridos apresentaram proposta de parcelamento 

do débito, consistente em R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais até a 

quitação integral do débito.

 A parte autora, em impugnação, manifestou concordância com a proposta 
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apresentada pelos requeridos.

 Desta forma, considerando o lapso temporal, intimem-se as partes para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos acerca de 

eventual cumprimento das parcelas da proposta de acordo.

 Em caso positivo, juntem-se os comprovantes, bem como minuta de 

acordo devidamente assinada pelas partes.

 Por fim, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64199 Nr: 3359-92.2017.811.0029

 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): FLAVIO LEOPOLDO BREITENBACH

 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:

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para que informe nos autos eventual cumprimento 

do acordo, relativa à primeira parcela vencida em 30.06.2018.

Com a juntada, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50796 Nr: 2158-36.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Luis Fasolo, Lolamar Guarese Tieppo, Luiz 

Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, Evaldo Osvaldo 

Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 Vistos etc.

 Considerando que as partes requereram o julgamento antecipado da lide , 

abra-se vista dos autos às partes, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, apresentem memoriais finais e após, concluso para prolação de 

sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62971 Nr: 2682-62.2017.811.0029

 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: PAMELLA LEONARA DE CESERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BERTOL WILPERT 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 17.246-B, Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:15689-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a certidão de fl. 39, 

requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59065 Nr: 446-40.2017.811.0029

 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): Filesberto Oliveira Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título executivo proposta pelo Banco 

Bradesco S.A em face de Filesberto Oliveira Andrade, ambos qualificados 

nos autos.

 Nas fl. 82/84 as partes peticionaram informando que entabularam acordo, 

requerendo a homologação.

 No caso em tela, as partes estabeleceram as cláusulas e as condições 

do acordo que pretendem seja homologado.

 O art. 840 do Código Civil estabelece que:

 É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas.

 Verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação.

 Destarte, a homologação da avença, conforme já fora acordada, pode ser 

feita única e exclusivamente por sentença, para que se torne um título 

executivo judicial.

 No caso dos autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no 

litígio originário, não subsistindo mais a necessidade da participação do 

judiciário na solvência da demanda.

 Portanto, a homologação do acordo é medida que se impõe e, acaso haja 

o seu descumprimento, caberá ao prejudicado requerer a continuidade 

sincrética do processo pela fase de cumprimento de sentença e/ou ajuizar 

o processo de execução cabível.

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fl. 86/88 dos autos, mediante as condições nele 

estabelecidas.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial.

 Custas e honorários conforme o entabulado entre as partes.

 Proceda-se com a baixa em eventuais penhoras.

 Após as anotações de praxe, arquive-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26678 Nr: 546-05.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto do Xingú - Sicrédi Alto 

Xingú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANTOS DE JESUS, FIDELCINO 

VITORIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis da Rosa - 

OAB:12.809/MS, André Stuart Santos - OAB:10.637/MS, DANIEL 

VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:OAB/MT 17.609, Guilherme 

Frederico de Figueiredo Castro - OAB:10647-MS, JEFFERSON WEISS 

- OAB:17628/O, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:OAB/MS 

11.751, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

Diante do teor da certidão de fls. 177, intime-se a exequente 

pessoalmente, bem como seus procuradores para regularização do 

mencionado na certidão citada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15476 Nr: 1176-03.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Vista Alegre LTDA, Alma Maria 

Werle Willers, Gregório José Willers, Jussemara Teresa de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 
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pessoa de seu Procurador Louise Rainer Pereira Gionédis, para que se 

manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista o decurso 

do prazo de suspensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50659 Nr: 2099-48.2015.811.0029

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalurgica Celeiro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.639-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18.109/MT

 Vistos.

Acolho o pedido da parte autora e determino que o perito proceda a novo 

cálculo do valor da obra, com estimativa na planilha juntada pela requerida 

às fls. 284, dado que há indicativos de confissão tácita por parte da 

requerida quanto a isso, bem como porque a segunda planilha foi juntada 

antes do início dos trabalhos periciais.

Concedo ao perito prazo de 30 dias.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45073 Nr: 1269-19.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES MAZUR, EDERSON LUIZ JAZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

Acolho os embargos de declaração de fls. 212/216, dado que a extinção 

ocorreu sem que tenha ocorrido a prévia intimação da exequente, 

devendo ser retomado em seu curso natural o feito.

Outrossim, ante a prova documental de fls. 217/verso, defiro o pedido de 

acesso ao INFOJUD de fls. 176/verso.

Informe-se ao E. TJMT da reconsideração da decisão pretérita, conforme o 

AI de fls. 218/ss.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000225-06.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLDAIR ANTONIO SANGALETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000225-06.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: DIEGO STRAPASSON EXECUTADO: OLDAIR ANTONIO 

SANGALETTI Vistos etc. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não 

o fazendo ser-lhe penhorados tantos bens quantos forem necessários 

para garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios, na hipótese de integral pagamento no prazo legal os 

honorários serão reduzidos a metade (Art. 827 §1° NCPC). Ressalto que 

na hipótese de não ser efetuado o pagamento no prazo legal, determino 

que o oficial de justiça desse juízo proceda à penhora de tantos bens 

quantos sejam necessários para garantir a execução (Art. 829 §1° NCPC) 

devendo inclusive diligenciar no cartório de imóveis dessa comarca. Caso 

a constrição recaia sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge do Executado, 

se casado for, salvo se casados sobre o regime de separação absoluta 

de bens (Art. 842 NCPC). O executado poderá opor embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

915 do NCPC). Às providências. Canarana, 12 de julho de 2018. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000225-06.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLDAIR ANTONIO SANGALETTI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

Requerente, para que no prazo legal, junte nos autos o comprovante do 

pagamento da diligência para cumprimento da Decisão. Canarana/MT 

23/07/2018 - Soani Solange Wesolowski Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000145-42.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000145-42.2018.8.11.0029; Valor causa: R$ 13.356,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Canarana-MT , 23 de julho de 2018. Atenciosamente, ASSINADO 

DIGITALMENTE SOANI SOLANGE WESOLOWSKI Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE CANARANA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-90.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIZE DA COSTA LIMA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Promovente, 

na pessoa de seu procurador, para que no prazo de cinco dias, 

manifeste-se nos autos a cerca da certidão do Oficial de Justiça, no ID 

14134722, bem como, para que no mesmo prazo, informe nos autos o 

endereço atualizado da parte promovida, sob pena de arquivamento do 

processo, nos termos da Lei. Canarana-MT, 23 de julho de 2018. Eunice 

de Freitas Martins - Gestora Judiciária - Portaria 20/2018

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76620 Nr: 3137-13.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos à execução opostos 

pela parte embargante/executada para homologar o cálculo apresentado 

pelo INSS, fixando o valor devido para parte embargada em R$ 1.061,44 e 

os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 106,14.Por conseguinte, 

julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno a parte embargada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da execução (art. 

85, §2°, CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 

98, §3° do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.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, translade-se cópia desta sentença e do cálculo homologado ao 

feito principal, expedindo-se as pertinentes requisições de pagamento 

naquele fe i to.Cumpr idas todas as prov idências ac ima, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76605 Nr: 3132-88.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Joana de Melo Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos opostos, o que faço 

para julgar extinta a execução de n° 781-55.2009.811.0024 (cód. 31391), 

reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, nos termos dos arts. 487, I, c/c 924 do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da diferença existente entre o cálculo por 

ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Transitada em julgado, extraia-se cópia da presente sentença, 

juntado aos autos da ação de execução correlata. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76598 Nr: 3130-21.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomaz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 Vistos, etc.

Tratam-se de embargos à execução opostos pelos INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS) em desfavor da execução de sentença 

apresentada por TOMÁZ DE OLIVEIRA.

 Em 27.4.2018, a parte exequente concordou com o cálculo apresentado à 

fl. 172 pela parte executada/embargante e pleiteou pela expedição das 

pertinentes requisições de pagamento.

É o relato do necessário.

Decido.

Examinando os autos, constata-se que a parte embargada manifestou 

concordância com o cálculo apresentado pela par te 

executada/embargante.

 DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, III, a, do CPC/2015, homologo o 

reconhecimento da procedência do pedido e os cálculos apresentados 

pela parte executada/embargada, fixando o valor devido à parte autora em 

R$ 9.196,28 e dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 775,04.

Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, III, a, do CPC/2015.

Condeno a parte exequente/embargada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §§1° e 3°, I, 

CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa 

em face da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.

Transitada em julgado, certifique-se e expeçam-se as RPV’s conforme 

valores fixados.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76574 Nr: 3115-52.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Bitencourt Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dércio Lupiano de Assis 

Filho - OAB:12.466-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução 

opostos pela parte embargante/executada e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela parte autora nos autos da ação principal. Por 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito.Condeno o INSS 

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito 

econômico pretendido com a demanda. Deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93.Publique-se. 

Intimem-se.Transitada em julgado esta sentença, expeçam-se as RPVs 

para recebimento dos valores devidos à parte e ao(à) seu(sua) 

advogado(a) conforme indicado no cálculo homologado.Ademais, nos 

autos da ação principal, ante a notícia de não implantação do benefício 

previdenciário, intime-se o gerente da APS-ADJ de Cuiabá (Avenida 

Getúlio Vargas, n° 553, esquina Batista das Neves, Centro Norte, 

Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), para que, no prazo de 48 horas, comprove 

nos autos a implantação do benefício em favor da parte autora, devendo a 

secretaria deste juízo proceder conforme disposto no art. 387 da 

CNGC.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76479 Nr: 3053-12.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Ferreira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada, o que faço para 

julgar extinta a presente ação de execução, reconhecendo-a indevida 

neste caso.Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos 

arts. 513, ‘caput’, 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

impugnada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do 

valor da diferença existente entre o cálculo por ela apresentado e o 

homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas responsabilidades 

com exigência suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos 

termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76149 Nr: 2892-02.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvina Reginalda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos opostos, o que faço 

para julgar extinta a execução de n° 510-12.2010.811.0024 (cód. 34722), 

reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, nos termos dos arts. 487, I, c/c 924 do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da diferença existente entre o cálculo por 

ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Transitada em julgado, extraia-se cópia da presente sentença, 

juntado aos autos da ação de execução correlata. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76148 Nr: 2891-17.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciele de Pinho Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos opostos, o que faço 

para julgar extinta a execução de n° 691-47.2009.811.0024 – cód. 31290, 

reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, nos termos dos arts. 487, I, c/c 924 do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da diferença existente entre o cálculo por 

ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Transitada em julgado, extraia-se cópia da presente sentença, 

juntado aos autos da ação de execução correlata. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76125 Nr: 2877-33.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvino Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos opostos, o que faço 

para julgar extinta a execução de n° 1695-56.2008.811.0024 (cód. 21070), 

reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, nos termos dos arts. 487, I, c/c 924 do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da diferença existente entre o cálculo por 

ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Transitada em julgado, extraia-se cópia da presente sentença, 

juntado aos autos da ação de execução correlata. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76120 Nr: 2876-48.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Getulio dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos opostos, o que faço 

para julgar extinta a execução de n° 2876-48.2015.811.0024 (cód. 76120), 

reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, nos termos dos arts. 487, I, c/c 924 do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da diferença existente entre o cálculo por 

ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Transitada em julgado, extraia-se cópia da presente sentença, 

juntado aos autos da ação de execução correlata. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75993 Nr: 2821-97.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natália Sena da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos opostos, o que faço 

para julgar extinta a execução de n° 2720-70.2009.811.0024 (cód. 33771), 

reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, nos termos dos arts. 487, I, c/c 924 do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da diferença existente entre o cálculo por 

ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Transitada em julgado, extraia-se cópia da presente sentença, 

juntado aos autos da ação de execução correlata. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75763 Nr: 2732-74.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalina da Silva Hermogenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos opostos, o que faço 

para julgar extinta a execução de n° 1653-70.2009.811.0024 (cód. 32262), 

reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, nos termos dos arts. 487, I, c/c 924 do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da diferença existente entre o cálculo por 

ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 
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CPC/2015.Transitada em julgado, extraia-se cópia da presente sentença, 

juntado aos autos da ação de execução correlata. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68204 Nr: 3406-86.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Silva Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Votorantim S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luíz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT/14.469-A

 Vistos, etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de 

débito cumulada com obrigação de fazer, repetição do indébito e 

reparação por danos morais ajuizada por SEBASTIANA SILVA RONDON 

em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A., pelos motivos declinados na 

inicial.

 No curso da demanda (em 27.2.2018), apresentaram as partes acordo, 

requerendo a sua homologação.

 Posteriormente, informou a parte requerida o depósito dos valores 

referentes à avença.

 É o relatório.

Decido.

DISPOSITIVO.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes e, por consequência, tendo a transação efeito 

de sentença, julgo extinto com resolução do mérito o presente processo, 

com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo.

 Após, o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83720 Nr: 2759-23.2016.811.0024

 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: Teresa Bueno Gonçalvbes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o necessário início de prova material, julgo 

improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural veiculado pela 

parte autora.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) 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. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo 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.: 81947 Nr: 1896-67.2016.811.0024

 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: Valdenice Sales

 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, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o necessário início de prova material e a 

comprovação do exercício de atividade rural, julgo improcedente o pedido 

de salário maternidade veiculado pela parte autora.Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) 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. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72621 Nr: 1353-98.2015.811.0024

 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: Elessandra da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o necessário início de prova material e a 

comprovação do exercício de atividade rural, julgo improcedente o pedido 

de salário maternidade veiculado pela parte autora.Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) 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. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76415 Nr: 3019-37.2015.811.0024

 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: OLINDA ANTONIA DE PINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o necessário início de prova material, julgo 

improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural veiculado pela 

parte autora.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/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. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e não 

havendo pedido de execução em 15 (qu inze)  d ias , 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85173 Nr: 3411-40.2016.811.0024

 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: UMBELINA FILIPINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

idade. 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. Registre-se. Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84676 Nr: 3196-64.2016.811.0024

 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: AGUSTIM ROSA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de aposentadoria por 

idade. 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% (dez por cento) 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. Registre-se. Intimem-se.Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75543 Nr: 2640-96.2015.811.0024

 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: Catarina Ferreira de Araújo

 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:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

idade. 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. Registre-se. Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75537 Nr: 2634-89.2015.811.0024

 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: BENÍCIA FRANCISCA DA COSTA

 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:

 Diante do exposto, ausente o necessário início de prova material, julgo 

improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural veiculado pela 

parte autora.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/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. 

Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo com as baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100792 Nr: 6153-04.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA MADALENA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA 

S/A, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra ELIZÂNGELA 

MADALENA MARQUES, pelos motivos narrados na inicial.

Em decisão inicial, foi corrigido o valor dado à causa, determinando a 

intimação da parte autora para que procedesse a complementação do 

pagamento dos valores referentes às custas processuais.

 Posteriormente, em 5.1.2018, a parte autora postulou a desistência da 

demanda.

 É o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015).

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e 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 já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, ‘caput’, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 80654 Nr: 1405-60.2016.811.0024
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Benedito Paixão Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra EDMILSON BENEDITO 

PAIXÃO COELHO, pelos motivos narrados na inicial.

A liminar foi deferida em 15.6.2016.

No dia 4.12.2017, a parte autora pleiteou a desistência da demanda.

 É o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015).

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, ‘caput’, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99085 Nr: 5350-21.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurélio Santos da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra AURÉLIO SANTOS DA 

CRUZ, pelos motivos narrados na inicial.

A liminar foi deferida em 13.11.2017.

No dia 13.12.2017, a parte autora informou a existência de acordo entre 

as partes, postulando a extinção da demanda.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015).

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, ‘caput’, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99843 Nr: 5759-94.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOISE SIQUEIRA ELOY DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, contra FRANÇOISE SIQUEIRA 

ELOY DA PAIXÃO, pelos motivos narrados na inicial.

A liminar foi deferida em 30.11.2017.

No dia 2.1.2018, a parte autora informou a existência de acordo entre as 

partes, postulando a desistência da demanda.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015).

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, ‘caput’, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97185 Nr: 4534-39.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, contra ALEX LUIZ DA SILVA, 

pelos motivos narrados na inicial.

A liminar foi indeferida em 19.9.2017.

No dia 19.9.2017, a parte autora informou a existência de acordo entre as 

partes, postulando a desistência da demanda.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015).

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e 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 já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, ‘caput’, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92318 Nr: 2104-17.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, contra VÂNIA MARIA DOS SANTOS COSTA, pelos 

motivos narrados na inicial.

A liminar foi deferida em 16.5.2017.

No dia 16.9.2017, a parte autora informou a existência de acordo entre as 

partes, postulando a desistência da demanda.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015).

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, ‘caput’, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99587 Nr: 5615-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Franciele Santana Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINSITRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, contra JÉSSICA FRANCIELLE 

SANTANA RODRIGUES, pelos motivos narrados na inicial.

A liminar foi deferida em 21.11.2017.

No dia 21.12.2017, a parte autora informou a existência de acordo entre 

as partes, postulando a desistência da demanda.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015).

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, ‘caput’, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99675 Nr: 5672-41.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eriédina Pinheiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO PAN S/A, 

contra ERIEDINA PINHEIRO DOS SANTOS, pelos motivos narrados na 

inicial.

A liminar foi deferida em 21.11.2017.

No dia 19.12.2017, a parte autora informou a existência de acordo entre 

as partes, postulando a extinção do feito.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Convém, primeiramente, destacar, que, conforme se vê da petição de 

20.12.2017, as partes entabularam acordo quanto ao objeto da demanda, 

deixando, no entanto, de apresentar informações específicas quanto ao 

referido acordo, o que, é certo, obsta a homologação. Dessa maneira, 

infere-se que o pedido apresentado pelo autor constitui hipótese de 

desistência da demanda, fundamentada no fato de ter sido realizado 

acordo entre as partes.

 Dessa forma, compulsando os autos, observa-se que a parte requerida 

não apresentou contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência 

quanto ao pedido de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, 

CPC/2015).

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, ‘caput’, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99685 Nr: 5677-63.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON- Administradora de Consórcio Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronald Aparecido Nascimento Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, contra RONALD APARECIDO 

NASCIMENTO SANTANA, pelos motivos narrados na inicial.

A liminar foi deferida em 24.11.2017.

No dia 6.12.2017, a parte autora pleiteou a desistência da ação.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015).

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 
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apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, ‘caput’, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88028 Nr: 391-07.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelly Cristina de Siqueira de Siqueira Lisboa Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Coelho de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 JOANA SIQUEIRA DE ALMEIDA, LORENA SIQUEIRA DE ALMEIDA, e 

ARTHUR FERNANDO SIQUEIRA DE ALMEIDA, menores impúberes, 

representados por sua genitora, Sra. KELLY CRISTINA DE SIQUEIRA 

ingressaram com ação em face de THIAGO COELHO DE ALMEIDA.

À fl. 33 pugnou a parte autora pela desistência do feito.

 Com vistas, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito (fls. 41).

É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Portanto, diante do requerimento da parte autora, deverá o feito ser 

extinto com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte exequente.

E, julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas pelo autor, todavia mantenho a exigibilidade suspensa 

com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85444 Nr: 3539-60.2016.811.0024

 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: JMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA MARIA NEVES 

CANDIDA PAIXAO - OAB:18854/O

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação de alimentos provisórios proposta por G. M. C. 

representada por sua genitora, Jéssica Medeiros Siqueira em face de 

Jaciel Procópio da Costa.

À fl. 21 a inicial foi recebida.

À fl. 24-27 o requerido juntou sua justificativa.

 Posteriormente, o MP manifestou pela extinção do feito, nos termos do art. 

485, III e IV do CPC (fl. 82), uma vez que em trâmite a ação cód. 71295, 

cuja decisão de alimentos já foi proferida, não gerando prejuízos à autora 

a extinção do presente “pedido de cumprimento de decisão interlocutória 

de alimentos”.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento, há mais de 30 dias, 

pois, apesar de intimada, quedou-se inerte.

Outrossim, não vejo prejuízo à autora, uma vez que a ação cód. 71295 já 

possui decisão fixando alimentos provisórios e, após a prolação da 

sentença, o mesmo poderá ser executado, se for o caso.

Assim, prevê o art. 485, III, do CPC, que se o autor deixar de cumprir os 

atos e diligências que lhe incumbir, no prazo de 30 (trinta) dias, o feito 

será extinto, sem apreciação do mérito, sendo que foi-lhe aplicado o 

disposto no §1º do mesmo dispositivo legal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

30 (trinta) dias por abandono da parte autora, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, III, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo diante da gratuidade deferida na inicial, isento-o na 

forma do art. 98, 3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83638 Nr: 2730-70.2016.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LNdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 

OAB:MT4478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação de guarda proposta por LEOPOLDO NUNES DA SILVA 

em face de DANIELLE BERTOLINI DA SILVA genitores do menor Francisco 

Brasileiro Bertolini Nunes da Silva.

A ação tramitou na 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Cuiabá e teve sua competência declinada para essa comarca, na decisão 

de fls. 355-356.

Aportado os autos, o Ministério Público requereu a realização de estudo 

psicossocial.

Na tentativa de intimação para o estudo, o Sr. Oficial de Justiça certificou, 

à fl. 377, que a requerida não mora mais em Chapada dos Guimarães e 

que o infante está atualmente morando com o genitor, tendo as partes 

acordado desta forma.

Intimado para prosseguir (fl. 393), quedou-se inerte.

Com vistas, o Ministério Público opinou pela extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do CPC.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento, há mais de 30 dias.

Intimados, tanto o advogado, quanto a parte autora, esta pessoalmente, 

não se manifestaram.

Assim, prevê o art. 485, III, do CPC, que se o autor deixar de cumprir os 

atos e diligências que lhe incumbir, no prazo de 30 (trinta) dias, o feito 

será extinto, sem apreciação do mérito, sendo que foi-lhe aplicado o 

disposto no §1º do mesmo dispositivo legal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

30 (trinta) dias por abandono da parte autora, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, III, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97747 Nr: 4787-27.2017.811.0024

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em face de KEILA CRISTINA DE ALMEIDA DOS 

SANTOS.

À ref. 4 foi concedida a liminar de busca e apreensão do veiculo descrito 

na inicial.

À ref. 11 decorreu o prazo para a parte autora juntar a diligência do Sr. 

Oficial de Justiça.

À ref. 15 e 17 juntou o AR de intimação pessoal para prosseguimento com 

as advertências da extinção, pois o feito encontra-se abandonado há mais 

de 30 dias.

À ref. 19 decorreu o prazo para manifestação e os autos vieram-me 

conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento, há mais de 30 dias, haja 

vista que, apesar de intimada para juntar o comprovante de pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprir o ato liminar, quedou-se 

inerte por duas oportunidades.

Intimados, tanto o advogado, quanto a parte autora, esta pessoalmente, 

não se manifestaram.

Assim, prevê o art. 485, III, do CPC, que se o autor deixar de cumprir os 

atos e diligências que lhe incumbir, no prazo de 30 (trinta) dias, o feito 

será extinto, sem apreciação do mérito, sendo que foi-lhe aplicado o 

disposto no §1º do mesmo dispositivo legal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

30 (trinta) dias por abandono da parte autora, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, III, do CPC.

 Via de consequencia, revogo a liminar concedida, procedo, nesta 

oportunidade a baixa no RENAJUD.

Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84538 Nr: 3157-67.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eodir Folle Junior, Akihiro Wada Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959, PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549

 Vistos, etc.

 Intime-se o advogado do réu Eodir Folle Júnior, para que, no prazo legal, 

apresente resposta à acusação. Em caso de inércia, certifique-se e vistas 

à defensoria para apresentar resposta à acusação.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69180 Nr: 3944-67.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilda Ricaldi, Ana Cristina Oliveira Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGO RICALDI L. 

R. ALVES - OAB:187093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Acolho o pedido apresentado pelo autor, determinando ao oficial de 

justiça identificar e especificar em sua certidão os dados necessários 

para qualificação dos requeridos, nos termos do art. 319, II, do Código de 

Processo Civil, citando-as da presente demanda, conforme determinado 

na decisão inicial que indeferiu a liminar.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73702 Nr: 1763-59.2015.811.0024

 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: Evangelio Costa Silva, MAURINHO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Nulfo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Primeiramente, esclareço não haver que se falar em revelia, uma vez que 

a parte requerida não foi sequer citada da demanda.

 Ademais, ressalto que o fato do requerido possuir procuração outorgada 

em outro processo, na qual consta poderes especiais, inclusive para 

receber citação, não satisfaz a necessidade da citação pessoal, 

sobretudo quando não há elementos a indicar que a procuração outorgada 

diga respeito aos presentes autos.

Por fim, deve-se anotar que, sendo o processo público, não afetado por 

nenhuma das hipóteses de segredo de justiça, nada impede que pessoas 

estranhas à lide, inclusive advogados, tenham acesso ao seu conteúdo, 

sem que disso implique outras consequências processuais.

 Dessa forma, cite-se conforme determinado em 14.7.2015.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30015 Nr: 241-07.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Fernandes

 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: PROCURADOR GERAL DO 

INSS - OAB:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de pagamento dos valores tidos por incontroversos, uma 

vez que tal expediente configura violação à regra do art. 100, § 8º, da 

Constituição Federal.

 Assim, aguarde-se o julgamento definitivo dos embargos apensos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21426 Nr: 2047-14.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Neris 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.

 Indefiro o pedido de pagamento dos valores tidos por incontroversos, uma 

vez que tal expediente configura violação à regra do art. 100, § 8º, da 

Constituição Federal.

 Assim, aguarde-se o julgamento definitivo dos embargos apensos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18915 Nr: 1587-61.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia de Campos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de pagamento dos valores tidos por incontroversos, uma 

vez que tal expediente configura violação à regra do art. 100, § 8º, da 

Constituição Federal.

 Assim, aguarde-se o julgamento definitivo dos embargos apensos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32134 Nr: 1523-80.2009.811.0024

 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: Renato Luiz de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de pagamento dos valores tidos por incontroversos, uma 

vez que tal expediente configura violação à regra do art. 100, § 8º, da 

Constituição Federal.

 Assim, aguarde-se o julgamento definitivo dos embargos apensos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37787 Nr: 177-26.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelina 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.

 Indefiro o pedido de pagamento dos valores tidos por incontroversos, uma 

vez que tal expediente configura violação à regra do art. 100, § 8º, da 

Constituição Federal.

 Assim, aguarde-se o julgamento definitivo dos embargos apensos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77278 Nr: 12-03.2016.811.0024

 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: Francisca Bezerra Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Joaquim de Oliveira, Marilêa da Silva 

Oliveira, Sérgio Benetti, Creonice Maria Pereira., Paulo Sergio de Paula 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante do transcurso do período de suspensão postulado, intime-se a 

União para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, nada 

requerendo, ser presumido seu desinteresse na demanda.

 Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

90 (noventa) dias, apresente estudo cadastral da área a ser usucapida, a 

ser elabora do pelo INTERMAT, nos termos em que postulado nas petições 

de 12.9.2017 e 23.10.2017. Com a juntada dos documentos, intime-se o 

Estado de Mato Grosso para que manifeste em 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76712 Nr: 3186-54.2015.811.0024

 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: José Antonio Rogoni, SUELI TEREZINHA ZAGO ROGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANS KONRAD DETTLING, HANS-SUITBERT 

AMEM, IRIS JASMIN AMEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14234

 Vistos, etc.

 Para cumprimento do ato citatório, intime-se a parte autora, por intermédio 

de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos 

autos os seguintes documentos, imprescindíveis para a transmissão, via 

diplomática, da carta rogatória ao país destinatário: original e uma cópia da 

tradução da carta rogatória já expedida, da inicial e dos documentos com 

ela apresentados.

 Ressalto que a tradução dos referidos documentos deverá correr às 

expensas dos requerentes, no prazo acima assinalado, sob pena de 

indeferimento do pedido e consequentemente, extinção do feito, na forma 

do art. 485, III, do CPC/2015.

Não cumprida a determinação anterior, intime-se, independentemente de 

outra providência, na forma do art. 485, § 1° do CPC.

 Com a juntada dos documentos acima referidos, encaminhe-se carta 

rogatória à unidade consular para o devido cumprimento.

Indefiro o pedido de gratuidade, uma vez terem os autores, quando do 

protocolo da inicial, recolhido os valores referentes às custas 

processuais, donde se denota terem eles condições de recolher os 

valores necessários à expedição da carta rogatória.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100084 Nr: 5878-55.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Wolkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalina Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, Willian Hideki Yamamura - OAB:17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Primeiramente, reconheço a revelia a parte demanda, já que, não obstante 

tenha sido devidamente citada, deixou escoar o prazo para resposta, 

conforme certidão de 12.3.2018.

Ademais, considerando o teor da referida certidão, observa-se não ter 

sido levada a feito a apreensão do veículo. Dessa maneira, intime-se a 

parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste nos autos 

informando o endereço para a referida apreensão, bem como requerendo 

o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85338 Nr: 3488-49.2016.811.0024

 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: Elisangela de Amorim Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 
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OAB:15283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões preliminares 

e/ou prejudiciais de mérito levantadas em sede de contestação, razão pela 

qual 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. 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 regularidade da garantia supostamente 

ofertada pela parte autora (aval), inclusive da assinatura constante no 

contrato.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94611 Nr: 3209-29.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DE FREITAS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURAO - OAB:13258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões preliminares 

e/ou prejudiciais de mérito levantadas em sede de contestação, razão pela 

qual 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. 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: o exercício da posse e a ocorrência do 

esbulho possessório.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76761 Nr: 3209-97.2015.811.0024

 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: Cecilia Teodora da Cruz Vieira

 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. Verifica-se, da procuração apresentada com a inicial, que a 

autora não é alfabetizada. Dessa forma, necessária se faz a 

apresentação de procuração por instrumento público, conforme entende a 

jurisprudência[...]Dessa forma, intime-se a autora, por intermédio do 

advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos procuração firmada por instrumento público ou subscrita à 

rogo, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC.Certifique-se eventual silêncio.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69602 Nr: 232-35.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Balador, Douglas da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCINEI BORGES DA SILVA - 

OAB:15125

 Vistos etc.

No que tange à certidão de ref. 85, o termo foi acostado junto à decisão 

prolatada.

Assim, INTIMEM-SE para apresentação dos memoriais, 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.: 38619 Nr: 1070-17.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Vanda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo assinalado, visando a efetividade da execução, com fulcro no 

art. 835, I, §1°, e no art. 854, ‘caput’, ambos do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, em desfavor dos executados, via sistema BacenJud, 

consoante extrato anexo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34352 Nr: 296-21.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Edgar Firmo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ferreira Melo Leão, José Eurípedes 

Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo assinalado, visando a efetividade da execução, com fulcro no 

art. 835, I, §1°, e no art. 854, ‘caput’, ambos do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, em desfavor dos executados, via sistema BacenJud, 

consoante extrato anexo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 5897 Nr: 2101-87.2002.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Junior Lino Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541, LEONIR GALERA MARI - OAB:8281-B, Mauro Paulo Galera 

Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:2.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo assinalado, visando a efetividade da execução, com fulcro no 
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art. 835, I, §1°, e no art. 854, ‘caput’, ambos do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, em desfavor dos executados, via sistema BacenJud, 

consoante extrato anexo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34042 Nr: 3013-40.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo assinalado, visando a efetividade da execução, com fulcro no 

art. 835, I, §1°, e no art. 854, ‘caput’, ambos do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, em desfavor dos executados, via sistema BacenJud, 

consoante extrato anexo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35642 Nr: 1434-23.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldino Lourenço Araújo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo assinalado, visando a efetividade da execução, com fulcro no 

art. 835, I, §1°, e no art. 854, ‘caput’, ambos do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, em desfavor dos executados, via sistema BacenJud, 

consoante extrato anexo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 6300 Nr: 2413-63.2002.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LXdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza de Cunha 

Cavalcanti (procuradora) - OAB:6847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo assinalado, visando a efetividade da execução, com fulcro no 

art. 835, I, §1°, e no art. 854, ‘caput’, ambos do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, em desfavor dos executados, via sistema BacenJud, 

consoante extrato anexo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 643 Nr: 62-59.1998.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Sodré Mascarenhas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalila Maria Nunes Casaroto. - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo assinalado, visando a efetividade da execução, com fulcro no 

art. 835, I, §1°, e no art. 854, ‘caput’, ambos do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, em desfavor dos executados, via sistema BacenJud, 

consoante extrato anexo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40402 Nr: 3482-18.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Armínio Piran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo assinalado, visando a efetividade da execução, com fulcro no 

art. 835, I, §1°, e no art. 854, ‘caput’, ambos do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, em desfavor dos executados, via sistema BacenJud, 

consoante extrato anexo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32643 Nr: 2025-19.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Zoelina Freitas Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo assinalado, visando a efetividade da execução, com fulcro no 

art. 835, I, §1°, e no art. 854, caput, ambos do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, em desfavor dos executados, via sistema BacenJud, 

consoante extrato anexo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40726 Nr: 2699-26.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilney Madeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da notícia do não pagamento do débito, visando a efetividade da 

execução, com fulcro no art. 835, I, §1°, e no art. 854, caput, ambos do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, em desfavor da parte 

executada, via sistema BacenJud, consoante extrato anexo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66503 Nr: 2139-79.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faria & Henrique Faria LTDA - ME, Rene 

Henrique Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da notícia de descumprimento do acordo homologado às fls. 39/40, 

visando a efetividade da execução, com fulcro no art. 835, I, §1°, e no art. 

854, caput, ambos do CPC/2015, DEFIRO o pedido de expedição de ordem 

de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

em desfavor da parte executada, via sistema BacenJud, consoante 

extrato anexo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 44141 Nr: 1855-42.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo assinalado, visando a efetividade da execução, com fulcro no 

art. 835, I, §1°, e no art. 854, ‘caput’, ambos do CPC/2015, defiro o pedido 

de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, em desfavor da parte executada, via sistema 

BacenJud, consoante extrato anexo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 45796 Nr: 1921-22.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo assinalado, visando a efetividade da execução, com fulcro no 

art. 835, I, §1°, e no art. 854, ‘caput’, ambos do CPC/2015, defiro o pedido 

de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, em desfavor da parte executada, via sistema 

BacenJud, consoante extrato anexo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 45462 Nr: 1872-78.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo assinalado, visando a efetividade da execução, com fulcro no 

art. 835, I, §1°, e no art. 854, ‘caput’, ambos do CPC/2015, defiro o pedido 

de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, em desfavor da parte executada, via sistema 

BacenJud, consoante extrato anexo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2824 Nr: 375-15.2001.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em razão da discordância da parte exequente quanto à proposta de 

parcelamento apresentada à fl. 77 e tendo em vista que a parte executada 

foi citada e não adimpliu o débito no prazo assinalado, visando a 

efetividade da execução, com fulcro no art. 835, I, §1°, e no art. 854, 

‘caput’, ambos do CPC/2015, defiro o pedido de expedição de ordem de 

indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, em 

desfavor da parte executada, via sistema BacenJud, consoante extrato 

anexo.

Posteriormente, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 47476 Nr: 1643-21.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo assinalado, visando a efetividade da execução, com fulcro no 

art. 835, I, §1°, e no art. 854, ‘caput’, ambos do CPC/2015, defiro o pedido 

de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, em desfavor da parte executada, via sistema 

BacenJud, consoante extrato anexo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106030 Nr: 2323-93.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaucio da Silva Alexandre, Carlos Roberto 

Arantes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:20797/O

 Vistos etc.

Compulsando detidamente o processo e o APF, verifico que a nobre 

causídica não representa o acusado Gláucio e tampouco Carlos, atuando 

no feito sem procuração.

Desta forma, até a regularização processual, que deve ocorrer em até 5 

dias, o feito deverá permanecer em cartório e, após, certifique-se e 

conclusos para análise do art. 397 do CPP e designação de audiência, se 

for o caso, uma vez que sem representação processual os atos serão 

eivados de nulidade, como já dito pela própria advogada em petição 

anterior.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67402 Nr: 2837-85.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geosolo - Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Biral de Freitas - 

OAB:12678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198 - MT

 Vistos etc.

Muito embora a petição de fl. 296 venha requerer a condenação da 

requerida em litigância de má-fé, sob o fundamento de que está opondo 

resistência injustificada ao andamento do processo, o despacho de fl. 295 
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reconheceu falha na representação processual do autor, pois é sabido 

que Município não possui contrato social para juntar aos autos, posto que 

verifico tratar-se de erro material no quarto parágrafo, que passa-se a 

LER:

"[Assim, intime-se a parte REQUERENTE para que corrija a falha apontada 

juntando aos autos, por se tratar de vício sanável]".

Portanto, INTIME-SE o autor para, em 5 dias, regularizar a representação, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.

Apontados os documentos, e diante da revelia já reconhecida (fl. 295), 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob pena 

de indeferimento.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20814 Nr: 1431-39.2008.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilan Martins Ferreira Roldão OU Marilan Martins 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Machado da Costa Júnior 

- OAB:5682, Marco Antonio Soares Machado da Costa - 

OAB:21593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos opostos, por serem 

tempestivos e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.Advirtam-se o 

embargante que a oposição de embargos meramente protelatórios e a sua 

reiteração será sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de 

incidir a regra do §4º do mesmo artigo.Intimem-se.Arquivem-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88054 Nr: 403-21.2017.811.0024

 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: DULCE REGINA CORREIA FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Moeler Fialho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos etc.

Nos termos da Lei n. 5.478/68 designo audiência para o dia 3 de outubro 

de 2018, às 16h30min.

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados e no máximo 3 (três) testemunhas cada (art. 8º da Lei 

n. 5.478/68), importando a ausência desta em extinção e arquivamento do 

processo e a daquele em confissão e revelia.

Ciência ao MP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19996 Nr: 637-18.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleitiane Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinto o pedido de 

cumprimento de sentença de fls. 116/120, reconhecendo-o indevido neste 

caso.Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 513, 

‘caput’, 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte impugnada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da diferença 

existente entre o cálculo por ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, 

CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa 

em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21057 Nr: 1680-87.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Antonia da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinto o pedido de 

cumprimento de sentença de fls. 156/158, reconhecendo-o indevido neste 

caso.Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 513, 

‘caput’, 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte impugnada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da diferença 

existente entre o cálculo por ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, 

CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa 

em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75051 Nr: 2435-67.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julieta da Silva Albernaz

 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: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinta o pedido de 

cumprimento de sentença de fls. 35/38, reconhecendo-a indevida neste 

caso.Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 513, 

‘caput’, 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte impugnada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da diferença 

existente entre o cálculo por ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, 

CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa 

em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Sem prejuízo do exposto, diante da concordância da autarquia 

ré com relação ao pedido de fls. 30/32, expeça-se requisição de pequeno 

valor, no montante de R$ 1.267,70 (mil duzentos e sessenta e sete reais 

setenta centavos). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95049 Nr: 3442-26.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Textil Condor Cotton LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Maris Pivetta - 

OAB:6722/MT, Nícia da Rosa Haas - OAB:5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Aguarde-se pelo prazo requerido à ref. 18.

Após, INTIME-SE para prosseguimento em 15 dias, ou devolva-se a 

missiva ao juízo de origem.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69093 Nr: 3880-57.2014.811.0024

 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: Chaiene Xavier do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Visando garantir a efetividade dos atos processuais DEFIRO o pedido da 

parte autora, para efetivar a busca de endereço do herdeiro LUCIANO LIZ 

DA SILVA por meio do sistema Infojud.

Havendo informação de endereço diverso daquele consignado nos autos, 

desde já determino que seja tentada a sua citação.

Em caso negativo, determino que se proceda à sua citação por edital.

Neste caso, decorrido o prazo para apresentação de embargos, com 

fulcro no art. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual deverá ser 

intimada para apresentação de defesa em favor da parte executada.

Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

Decorridos os prazos, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91976 Nr: 1947-44.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sampaio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Oliveira Dutra - 

OAB:OAB/SP 292.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de restrição postulado pela parte autora, em 7.5.2018, 

uma vez que, em consulta ao sistema RENAJUD, conforme extrato anexo, 

observa-se que o veículo em questão encontra-se arrendado para 

terceira pessoa (Marcelo Aparecido Vieira).

 Dessa maneira, intime-se a parte autora para que manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias o que entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81309 Nr: 1595-23.2016.811.0024

 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: KELLY SARAIVA DAS NEVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSIMAR DE JESUS DA FÔNSECA, 

JERÔNIMO DE TAL..

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Egídio Campos 

Castro - OAB:10.988/MT, Galiana Campos Castro Rondon - 

OAB:8.858/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o CPF da requerida Deusimar Jesus da Fonseca, dado este 

imprescindível para a busca de seu endereço, ou eventualmente, no 

referido prazo, apresente os dados necessários à realização do ato 

citatório, sob pena de extinção do feito.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99333 Nr: 5455-95.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON FRANCISCO BORBOREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclareça acerca de eventual litispendência da presente demanda, com o 

processo mencionado na certidão juntada aos presentes autos em 

5.2.2018 (n° 1038124-36.2017.811.0041), sob pena de em nada 

manifestando, ser presumida a litispendência entre as demandas.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72711 Nr: 1408-49.2015.811.0024

 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: Luiz Maximo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José 

Antônio S. Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Verifica-se, da procuração apresentada nos autos, que a 

autora não é alfabetizada. Dessa forma, necessária se faz a 

apresentação de procuração por instrumento público, ou subscrita à rogo 

(por duas testemunhas), conforme entende a jurisprudência[...]Dessa 

forma, intime-se a autora, por intermédio do advogado constituído nos 

autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tragam aos autos 

procuração firmada por instrumento público, sob pena de extinção do 

feito. Certifique-se eventual silêncio.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78220 Nr: 459-88.2016.811.0024

 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: Marcelina Antonia de Oliveira

 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. Verifica-se, da procuração apresentada nos autos, que a 

autora não é alfabetizada. Dessa forma, necessária se faz a 

apresentação de procuração por instrumento público, ou subscrita à rogo 

(por duas testemunhas), conforme entende a jurisprudência:[...]Dessa 

forma, intime-se a autora, por intermédio do advogado constituído nos 

autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tragam aos autos 

procuração firmada por instrumento público, sob pena de extinção do 

feito. Certifique-se eventual silêncio.Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87123 Nr: 4241-06.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO GOMIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. A fim de viabilizar o cumprimento da decisão data de 29.5.2018, a parte 

autora deverá informar o número do CPF e filiação do demandado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão (art. 40 da LEF).

II. Com a manifestação, tragam os autos conclusos.

III. Decorrido o prazo sem resposta, o que deverá ser certificado, desde já 

determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, anotando-se o 

necessário no sistema apolo, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF.

IV. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32624 Nr: 2011-35.2009.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CST, DCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Bagatelli Gonçalves - 

OAB:5932/MT, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - 

OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:3577-B/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por Carolina Stefany 

Tostes, em desfavor de Marco Antônio Medeiros Tostes, pelo rito do art. 

528, §7º, do CPC.

 Às fls. 244/246, o executado informou a quitação do débito junto à 

faculdade da requerida.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, verifica-se que o executado demonstrou o 

pagamento do débito alimentar, dentro do era possível até aquele 

momento, na medida em que não há notícia de matrícula aberta para o 

corrente ano.

Frise-se, ademais, que na ação de nº 414-91.2017.811.0024 – cód. 

96321, restou exonerada a obrigação alimentar a partir da data da citação 

naquela ação, qual seja, 4.4.2018, não havendo motivos para o 

prosseguimento da presente ação.

Considerando que restou comprovado que o executado quitou o débito 

alimentar exequendo na forma do art. 528 do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução, com fulcro no artigo 924, I, do CPC/2015.

Recolha-se o mandado de prisão expedido.

Caso tenha havido o cumprimento do mandado de prisão, expeça-se o 

competente alvará de soltura, independentemente do nova conclusão.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), o que faço com fulcro no art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96321 Nr: 4149-91.2017.811.0024

 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: MAMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para exonerar o 

requerente da obrigação de prestar alimentos à requerida, com efeitos a 

partir da citação (4.4.2018).Por conseguinte, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do CPC, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente feito.Condeno a parte requerida 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), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça, que defiro neste ato, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC.Publique-se. Intime-se.Decorrido o prazo para interposição de 

recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado. 

Após, intime a requerida para o recolhimento das custas, no prazo de 05 

(cinco) dias.Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35007 Nr: 840-09.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franklin da Silva Botof

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Namir Luiz Brenner - 

OAB:11326

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANKLIN DA SILVA BOTOF, Cpf: 

00024263150, Rg: 1092.078-1, Filiação: Havail Jesus Botof e Miguelina 

Silva Botof, data de nascimento: 02/01/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), advogado, Telefone (65)8416.37.21. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO (A, S) Denunciado(a), acima qualificado(a, s) 

para que, ciente, cumpra a determinação judicial firmada nos autos e 

abaixo consignada ou cuja cópia está anexa, fazendo parte integrante 

deste, mais precisamente para comparcer em Juizo no prazo de 10 (dez) 

dias para levantamento da importância depositada.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em desfavor de FRANKLIN DA SILVA BOTOF

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I. Em relação à fiança depositada 

nos autos, o art. 978 da CNGC Foro Judicial dispõe o seguinte:“§ 1º 

Decretada a perda ou quebra da fiança, deduzidos as custas e os 

encargos a que for o réu obrigado, o restante do valor será recolhido ao 

Fundo Penitenciário do Estado do Mato Grosso – FUNPEN/MT (Lei 

Complementar nº 498/2013 ). § 2º Não havendo perda nem quebra da 

fiança, deduzidas as despesas a que foi obrigado o afiançado, o valor 

será a este devolvido, mediante alvará de levantamento a ser cumprido na 

forma do art. 347 do Código de Processo Penal.”II. Desse modo, determino 

a intimação do denunciado, por mandado. Não sendo encontrado, 

intime-se por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o 

prazo de dez dias para comparecer em Juízo para levantamento da 

importância depositada.III. Não comparecendo o denunciado ou seus 

sucessores, DECLARO, desde já, o perdimento da importância depositada, 

em favor do Fundo Penitenciário de Mato Grosso – FUNPEN/MT.IV. 

Atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações, arquivando-se os autos.V.Expeça-se o necessário. VI. 

Cumpra-se.

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, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 28 de maio de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45325 Nr: 928-76.2012.811.0024

 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: Sebastiana de Assis Catarino, Everaldo Catarino de 

Assis, Katia Catarino Barbosa, Manoel de Souza Barbosa, Keila Catarino 

de Assis, Claudomiro José de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Catarino Sobrinho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANA MARIA DE ARAUJO, para devolução dos 

autos nº 928-76.2012.811.0024, Protocolo 45325, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000214-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERITA PEDROSO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da advogada da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito. 

Chapada dos Guimarães-MT, 21 de julho de 2018. Luciana Marrques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010245-54.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MATILDE HAEBERLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e três centavos) ,no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010621-40.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO CAVALCANTI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LADY MARY APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-52.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALD APARECIDO NASCIMENTO SANTANA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-13.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT GERMANY (REQUERIDO)

HILTON GIOVANI NEVES (REQUERIDO)

VERA LUCIA SOARES GOMES (REQUERIDO)

ZAIRA DE MELO PEREIRA (REQUERIDO)

REGINA DELIBERAI TREVISAN (REQUERIDO)

ADVAIR ALVES BATISTA (REQUERIDO)

LUIZ RENATO DE BARROS BAMBIRRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovida para que, querendo, apresente 

contrarrazões aos embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 1023, § 2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos 

Guimarães-MT, 21 de julho de 2018 - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-41.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSA HEBIA CORREA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$543,53 (quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010724-18.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CORREA BARROS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$768,24 (setecentos e sessenta e oito 

reais e vinte e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-10.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 13193743, para, 

querendo, impugnar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Provimento 

n.° 68/2018-CNJ. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de julho de 2018. 
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Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010542-61.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$770,29 (setecentos e setenta reais e 

vinte e nove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de julho de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-40.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO VALENTE LANDIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEISE DE GOES AMARAL OAB - MT14951/O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010434-95.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GEISE DE MORAES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 599,51 (quinhentos e noventa e nove 

reais e cinquenta e um centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-32.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 597,74 (quinhentos e noventa e sete 

reais e setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-60.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS FERREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO OAB - RO535-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO TOLEDO DE CASTRO OAB - MS18487 (ADVOGADO)

THIAGO NORONHA BENITO OAB - MS11127 (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Antonio Soares da Silva (TESTEMUNHA)

Arly de Souza Quintela (TESTEMUNHA)

Jessica Costa (TESTEMUNHA)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PERLA JACINTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-10.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAUHANI SOUZA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e querenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010624-63.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENIEL BOAVENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 771,37 (setecentos e setenta e um 

reais e trinta e sete centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-76.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIANO FILHO NEVES MASCARENHAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 543,53 ( quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-36.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA ROSA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e querenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-96.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE ROSA DE ARRUDA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-98.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-68.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010402-61.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELBER MONAH MENDES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-42.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA MARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-95.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA CRISTIANE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010435-80.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GEISE DE MORAES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 
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das custas judiciais no valor de R$ 599,51 (quinhentos e noventa e nove 

reais e cinquenta e um centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-20.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação 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)

 

Intimação do advogado das parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para a data: 14/08/2018 às 15h:00min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 23 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-25.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLAN PAULO DA SILVA (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)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-44.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - SP0243283A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 584,90 (quinhentos e oitenta e quatro 

reais e noventa centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-86.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGUES SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-61.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON CONCEICAO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para a Data: 14/08/2018, 15h:15min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 23 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-72.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR GARCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-81.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-56.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA CORREA (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)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010632-69.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA MORAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010699-34.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDO DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

RICARDO MAGALHAES PINTO OAB - RJ0123575A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 692,70 (seiscentos e noventa e dois 

reais e setenta centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010561-38.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISANGELA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 772,69 (setecentos e setenta e dois 

reais e sessenta e nove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010630-02.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA MORAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de 544,26 (quinhentos e quarenta e quatro 

reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010753-68.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CLEIZE DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de 767,07 (setecentos e sessenta e sete 

reais e sete centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005969-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTON ROSSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA OAB - MT11161/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/08/2018 Hora: 15:30 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 23 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-14.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BARATA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 
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das custas judiciais no valor de R$ 593,09 (quinhentos e noventa e três 

reais e nove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-57.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 606,18 (seiscentos e seis reais e 

dezoito centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010543-46.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 771,04 (setecentos e setenta e um 

reais e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-76.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA OAB - MT16283 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEI PEDROSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-02.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA DE SOUZA AMBROSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAINHA DA MODA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 758,65 (setecentos e cinquenta e oito 

reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-63.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARCIA LIMA ZERI (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-79.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BOM DESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-82.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-40.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 577,62 (quinhentos e setenta e sete 

reais e sessenta e dois centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010443-91.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO REZENDE DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDINO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADILDO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 789,92 (setecentos e oitenta e nove 

reais e noventa e dois reais), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-45.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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 do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 566,54 (quinhentos e sessenta e seis 

reais e cinquenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-90.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MORAIS MONTELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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 do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 566,54 (quinhentos e sessenta e seis 

reais e cinquenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON REGO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-34.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LEONARDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 575,60 (quinhentos e setenta e cinco 

reais e sessenta centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-76.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO REZENDE DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JOSE BARBOSA DA CUNHA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-54.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANDRO AZEVEDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-64.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-94.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS FREITAS CARNAUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-34.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-67.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-20.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISIANE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 103417 Nr: 197-52.2017.811.0009

 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: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO E DIRETOR DO FÓRUM DE 

COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, 

DR. TIAGO SALES - OAB/MT 21212/O, ACERCA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA PROLATADA AOS AUTOS, ÀS FLS. 192/193.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 103417 Nr: 197-52.2017.811.0009

 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: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO E DIRETOR DO FÓRUM DE 

COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, nos termos do art. 485, caput e inciso VIII do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação, conforme requerido por 

Arlindo Francisco Bezerra e Maria de Fátima Andrade Bezerra, à p. 

190/191, JULGANDO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito movido por Bruno Robalinho Estevam, Oficial Interino do Cartório de 

Registro de Imóveis do 1º Ofício desta Comarca.SEM CUSTAS.CIÊNCIA ao 

Ministério Público Estadual.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ao ARQUIVO, com as anotações e baixas de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56296 Nr: 660-04.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUDITE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:OAB/MG 96.864

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto aos comprovantes 

acostados pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.
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 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor penhorado e vinculado a este 

processo à parte executada.

 Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 20878 Nr: 2076-22.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA APARECIDA DO NORTE LTDA, CICERO 

LEMOS DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA, HSBC 

BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:MT 2680, Manoel Augusto de F. Coelho - OAB:MT 

4.937

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto aos comprovantes 

acostados pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor penhorado e vinculado a este 

processo à parte executada.

 Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98561 Nr: 1164-34.2016.811.0009

 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: ADILSON DUTRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 11 DE OUTUBRO 

DE 2018, ÀS 14H, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar 

suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as 

quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001644-58.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AFONSO CARBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

DR. MAURO/ INSS Certifico que, em cumprimento da determinação exarada 

n o s  a u t o s ,  e  c o n s i d e r a n d o  o  O f i c i o  C i r c u l a r  n º 

003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, designo perícia médica para o dia 02 de 

agosto de 2018, às 13hs30min., a ser realizada pelo Dr. MAURO SÉRGIO 

XAVIER CARRENHO, nas dependências da sede do FÓRUM de colíder-MT 

(sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, 

Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima 

certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, 

bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte 

autora da referida perícia, via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação do 

Médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS QUESITOS 

APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar documentos pessoais e exames e laudos médicos que 

possuír; e EXPEDINDO comunicação a Procuradoria do INSS, cientificando 

da pericia designada, na forma que estabelece o convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001426-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, 

(re)designo perícia médica para o dia 02 de agosto de 2018, às 

13hs30min., a ser realizada pelo Dr. MAURO SÉRGIO XAVIER CARRENHO, 

nas dependências da sede do FÓRUM de colíder-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso 

VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação do 

Médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS QUESITOS 

APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar documentos pessoais e exames e laudos médicos que 

possuír; e EXPEDINDO comunicação a Procuradoria do INSS, cientificando 

da pericia designada, na forma que estabelece o convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000421-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. B. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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J. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 22 DE AGOSTO DE 

2018, ÀS 13H40MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001756-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOSÉ ROMARIO DOS SANTOS (RÉU)

WANDERLEI GREGORIO SARDELLI (RÉU)

ESPÓLIO DE DJALMA ANDRADE DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS OAB - 488.282.709-34 

(REPRESENTANTE)

JOAO BATISTA DOS SANTOS OAB - 428.055.709-87 (REPRESENTANTE)

NILSON JOSE DOS SANTOS OAB - 567.547.521-49 (REPRESENTANTE)

REGINALDO ANDRADE DOS SANTOS OAB - 419.780.641-87 

(REPRESENTANTE)

JOSEFA ROMILDA DOS SANTOS E FARIAS OAB - 043.338.551-01 

(REPRESENTANTE)

JOSE ROBERTO ANDRADE SANTOS OAB - 189.349.785-20 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

JONATAS LIMA GALADINOVIC (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, acerca de todo o teor 

da decisão retro, para tomar as devidas providências ali determinadas, 

bem como INTIMÁ-LO para depositar a diligência com expedição de Guia 

no site do TJMT, para CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS, a fim de 

comparecerem na audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

22/08/2018, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000343-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J C FLORINDO & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TARGA RODRIGUES (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 22 DE AGOSTO DE 

2018, ÀS 14H20MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85674 Nr: 3077-56.2013.811.0009

 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: LUCIA PEREIRA DE SOUZA, KTPS, KCDS, KKPDS, DLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DA SILVA, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 77/85, 

e documento de fls. 85 que confirma que o valor já encontra-se vinculado 

a conta única do TJ, e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83340 Nr: 694-08.2013.811.0009

 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: WANESSA RODRIGUES ARGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR DE ALMEIDA SOUZA, CLINICA DE 

CIRURGIA PLÁSTICA ALMEIDA LTDA, HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO 

REI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DA SILVA MONIS 

- OAB:62953, Erli Henrique Garcia - OAB:PR 20.979, IVAN MARTINS 

TRISTÃO - OAB:36470, JULIANA STOPPA ARAGON PANOSSO - 

OAB:40.438

 Autos nº: 694-08.2013.811.0009.

Código do Apolo: 83340.

Vistos, etc.

1 – Ante o pedido de fls. 130-131, item “c”, em atenção ao princípio da 

celeridade processual e considerando que há nos arquivos desta 2ª Vara, 

curriculum da perita nomeada nos autos, faço sua juntada a presente 

decisão, conforme anexo.

2 – Destarte, cumpra-se integralmente a r. decisão de fls. 110-111.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Colíder, 20 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85784 Nr: 3181-48.2013.811.0009

 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: JUSCEIA APARECIDA CANHET ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO TOCATINS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIVAN CAETANO DE 

ALMEIDA - OAB:5290/OAB/TO

 Autos nº: 3181-48.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 85784.

 Vistos, etc.

Ante o teor do petitório de fls. 197-198, revogo o item “2” da decisão 

contida no termo de audiência de fl. 189, mais especificamente, no que 

toca a expedição de carta precatória. E, a fim de dar regular andamento ao 

feito, em atenção ao princípio da celeridade e economia processual, 

DESIGNO o dia 30 de julho de 2018, às 13h30min, para oitiva da 

testemunha Rogério da Silva Aquino, a ser dia 30 de julho de 2018, às 

13h30min.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder, 20 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81247 Nr: 2309-67.2012.811.0009

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. GILSEIA PRETTE, IDA GILSEIA PRETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:244711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPEZ - OAB:11.877-A - MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58.647

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, 

I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por I. Gilseia 

Prette em face do Bv Financeira S.A Crédito, Financiamento e 

Investimento.Condeno a parte autora no pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, por ser beneficiário da 

Justiça Gratuita, na forma da lei.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.Publique-se, registre-se e intime-se.Colíder/MT, 20 de julho de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89343 Nr: 2375-76.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SV, MLVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB: MT - 16.582-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s), para que se manifeste, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos de fls. 174/175, juntados aos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 25565 Nr: 2020-52.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LOPES CONSONE, SEBASTIÃO CONSONE FILHO, 

LUIZ LOPES CONSONE, LILIANE CASADEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE FABIANA DIER BIOLCHI 

- OAB:6937, EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls., e em 

caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal, sendo necessário que seja conta corrente e não 

poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55445 Nr: 72-94.2011.811.0009

 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: LUCIANA SABOIA DUARTE TEIXEIRA, ASP, ASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESE TEIXEIRA PAULINO - ESPÓLIO, ESTE 

JUÍZO

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 57, e 

em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal, sendo necessário que seja conta corrente e não 

poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57167 Nr: 1453-40.2011.811.0009

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR APARECIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. A. ZANIN CONFECÇÕES - ME

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos, conforme determinação de fls 91 e 

vº, mais precisamente para INDICAR os dados Bancários para expedição 

do alvará, sendo necessário que seja conta corrente e não poupança, nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57695 Nr: 1979-07.2011.811.0009

 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): C.M.G. DA SILVA - MERCADO, CRISTIANE 

MAGANHA GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de Tribunal 

de Justiça do estado de Mato Grosso, devendo o comprovante do 

recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 25565 Nr: 2020-52.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LOPES CONSONE, SEBASTIÃO CONSONE FILHO, 

LUIZ LOPES CONSONE, LILIANE CASADEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE FABIANA DIER BIOLCHI 

- OAB:6937, EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 Nos termos da Legislação Processual e Portaria nº 02/2018 / 2ª Vara- 

Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO o 

advogado da parte requerida, EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO N. 68, 

de 03 de maio de 2018-CNJ, para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso. Autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52257 Nr: 2965-29.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIRDO RASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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- BANRISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Cordeiro Mitidieri - 

OAB:140109/SP

 Nos termos da Legislação Processual e Portaria nº 02/2018 / 2ª Vara- 

Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO o 

advogado da parte requerida, EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO N. 68, 

de 03 de maio de 2018-CNJ, para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso. Autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 105797 Nr: 1825-76.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº. 1825-76.2017.811.0009 – Código nº. 105797

Despacho

Vistos, etc.

Cuida-se de executivo de pena da reeducanda Natalie Oliveira do 

Nascimento.

Às fl. 274 a defesa pugnou pela progressão da reeducanda ao regime 

semiaberto.

Às fls. 278/281, o Ministério Público manifestou favoravelmente ao 

requerimento.

 É o relatório. Decido.

Com efeito, levando-se em conta o cálculo de fl. 282, verifica-se que a 

apenada preenche os requisitos para a progressão de regime, quais 

sejam, cumprimento de um sexto no regime anterior e mérito do condenado 

(LEP, art. 112).

O requisito objetivo resta devidamente comprovado pelo cálculo de 

liquidação de fl. 282.

Da mesma forma, o requisito subjetivo foi demonstrado através do 

atestado de conduta carcerária (fl. 276), o qual relata o bom 

comportamento da reeducanda durante o cumprimento de sua pena.

Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, 

determino a progressão da reeducanda NATALIE OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO ao regime semiaberto, sob as condições a serem 

estabelecidas em audiência admonitória que designo para o dia 08 de 

agosto, às 17h30min.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Sirva a cópia da presente como mandado e alvará de soltura, devendo a 

mesma ser posta imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo 

não deva permanecer presa.

Consigno que o oficial no ato do cumprimento deverá intimar a reeducanda 

para comparecimento na audiência ora designada, bem como questioná-la 

acerca de seu novo endereço.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Colíder/MT, 20 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000520-40.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBALINHO ESTEVAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT0004877S (ADVOGADO)

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000520-40.2017.8.11.0009 FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) 

constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 18 de setembro de 2018 às 14h00min, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder, 19 de julho de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000520-40.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBALINHO ESTEVAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT0004877S (ADVOGADO)

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000520-40.2017.8.11.0009 FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) 

constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 18 de setembro de 2018 às 14h00min, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). Consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, importará em revelia, reputando-se como verdadeiras 

as alegações iniciais do autor , nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Colíder, 19 de julho de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67387 Nr: 1018-47.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ROSSATO DUARTE DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBETO BRAZ SILVA - 

OAB:10.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De acordo com o teor da petição de folhas 69, liberem-se os valores por 

meio de alvará judicial em favor da executada para a conta informada às 

folhas 76/77.

Após, cumprido o art. 450, §3º da CNGC, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31777 Nr: 28-95.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPEN INFORMÁTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 Vistos.

Expeça-se alvará judicial para liberação dos valores em favor do 

Exequente na conta informada às fls. 101.

Em seguida, intime-se a parte a fim de que seja cumprido o art. 450, §3º da 

CNGC, bem como para indicar bens passíveis à penhora.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40684 Nr: 1698-03.2012.811.0046

 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: CMC, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a minuta de acordo juntada aos autos, remetam-se os 

autos ao MPE para colheita de parecer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31964 Nr: 154-48.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JOSE DA SILVA NETO - MOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 68

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

Não se faz necessário a intimação da fazenda pública acerca desta 

decisão, vez que foi ela quem solicitou a suspensão da execução.

TJ-MG - Apelação Cível AC 10112010064213001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 22/09/2017 Ementa: EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA FAZENDA PÚBLICA - ARQUIVAMENTO 

- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando 

transcorridos mais de cinco anos a contar do escoamento do prazo de um 

ano do despacho que ordena a suspensão do processo, sem que tenha o 

Fisco diligenciado utilmente a fim de retomar a execução, conforme 

enunciado da Súmula 314 do colendo STJ. 2. É dispensável a intimação 

pessoal da Fazenda Pública acerca da decisão que suspende o curso da 

execução fiscal quando por ela mesma requerida, inexistindo qualquer 

nulidade, especialmente quando, intimada após o transcurso do prazo de 

suspensão, requer o arquivamento dos autos.

Decorrido um ano da suspensão, desde já fica autorizado o arquivamento 

do feito, sendo que para isso tal prazo deverá ser agendado no sistema 

Apolo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32089 Nr: 276-61.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JOSE DA SILVA NETO - MOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal em que o executado foi citado por edital, ao 

passo que o exequente requer a consulta ao sistema RENAJUD.

Ante o exposto, indefiro o pedido retro e nomeio a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso para patrocinar os interesses da requerida.

Ciência ao Exequente acerca desta decisão.

Remetam-se os autos para a Defensoria Pública tão logo um defensor 

volte a oficiar na comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60215 Nr: 1967-42.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VALTER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Tempestivo o recurso apresentado, uma vez que a sentença ainda 

não foi publicada no diário oficial.

2 - No que tange ao pedido formulado pela defesa para a apresentação 

das razões recursais na Superior Instância, nos termos do art. 600, §4º, 

do CPP, deixo de acolhê-lo, declarando a inconstitucionalidade ‘incidenter 

tantum’ da referida norma, por incompatibilidade com o art. 5º, inciso 

LXXVII, da CF, (incluída pela EC n.º 45/2004), que assegura a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Não bastasse isso, tal preceito legal não mais é compatível com o princípio 

da economia processual, que impõe dispensa à prática de atos inúteis, 

ociosos, supérfluos e desnecessários, mormente aqueles que oneram o 

Estado e, consequentemente, à sociedade.

Ora, o encaminhamento dos autos à Superior Instância para a 

apresentação das razões recursais, com a sua posterior devolução ao 

Juízo de piso para a apresentação das contrarrazões, é incompatível com 

a atual fase do direito processual constitucional.

Dessa forma, indefiro o oferecimento das razões recursais no Tribunal de 

Justiça, devendo a defesa apresentar neste juízo, sob pena de não 

recebimento do recurso.

3 – Vista ao apelante e apelado para o oferecimento de suas razões e 

contrarrazões, no prazo sucessivo de 08 dias (CPP, art. 600).

4 – Em seguida, autos conclusos para recebimento da apelação 

interposta.

5 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35552 Nr: 246-89.2011.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIZAN ASSESSORIA ECONÔMICA S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FELIPE MARIANO - 

OAB:65667, JULIÃO DE FREITAS - OAB:530/MS, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9877-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/O/MT

 Vistos.

Considerando que foi declarado o perdido à prova pericial (fls. 1.861), 

certifique-se o decurso do prazo para a Agropecuária Condor apresentar 

alegações finais.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 6206 Nr: 187-19.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOMAT CIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO 

GROSSO, NERI GUILHERME ARTMANN, USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:9.237/MT, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:OAB/PR 31.149, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Decido.Em relação aos embargos de declaração às fls. 1.747/1.754, 

conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.Verifico que no 

julgamento do Agravo de Instrumento de fls. 1.527/1530 não foi apreciado 

o pedido de substituição dos bens a penhora, bem como manteve a 

decisão de penhora do faturamento mensal da empresa por entender que 

tal percentual é razoável e proporcional.Sopesando os argumentos da 

embargante de que a Fazenda Ladislau (matricula às fls. 1.436) possui 

valor de mercado superior a dívida e a juntada de avaliações realizadas, 

bem como o artigo 835 do Código de Processo Civil dispõe que a penhora 

de imóveis possui preferencia sob o percentual do faturamento da 

empresa devedora ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração 

para deferir a avaliação da área por Oficial de Justiça.Entretanto, 

considerando que a presente execução tramita há mais de dez anos, 

sendo que já foram realizadas varias tentativas frustradas de 

expropriação, MANTENHO a penhora sob o faturamento da empresa 

conforme deferido na decisão de fls. 1.073/1.074. (...) A fim de cumprir o 

disposto no §2º nomeio como administrador-depositário o profissional LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, economista, inscrito no CORECON/MT sob n. 

1541, e-mail: atendimento@zapaz.com.br, com endereço na Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, n. 2000, sala 104, Ed. Centro 

Empresarial Cuiabá, Cuiabá/MT, CEP 78.050-000, telefone (65) 3644-7697, 

sendo responsável, idôneo e competente para tanto, fixando a sua 

remuneração mensal no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que 

deverá ser suportada pela empresa executada.O citado 

administrador-depositário terá poderes de análise dos livros fiscais da 

empresa, com a finalidade de verificar o faturamento bruto mensal, bem 

como está autorizado a realizar o depósito mensal em juízo no valor de 5% 

até a garantia do crédito e o valor de sua remuneração.Expeça-se alvará 

judicial que autorize o administrador a realizar a aludida transferência 

perante as instituições bancarias da executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88300 Nr: 1601-61.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, VIVIENE BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Vistos.

Intime-se a parte executada para se manifestar vez que os documentos 

foram juntados sem que houvesse pedido a ser apreciado pelo juízo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104528 Nr: 2868-34.2017.811.0046

 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: ADILSON DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38377 Nr: 3075-43.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ROCHA, ORANDINA ELIAS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, DOROTY TOSSIN ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38675 Nr: 3373-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DE FREITAS, VANILDA CAETANO MANDO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24437 Nr: 1846-87.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR DARTANHAN RAMOS, PATRICIA ALINE RAMOS 

FERREIRA, SAMIR DARTANHAN RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Aline Ramos Ferreira - 

OAB:7203, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 Vistos.

Defiro o pedido de folhas 156.

Cumpra-se o despacho exarado às folhas 154, procedendo à expedição 

de mandado de penhora e avaliação do bem indicado.
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Após, decorrido o prazo para impugnação, intime-se o leiloeiro para 

indicação de data para a realização de praça do bem penhorado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11024 Nr: 1141-31.2003.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ENRIQUE FERRARI, LORENE FERNANDEZ DALL 

NEGRO FERRARI, JOSE CARLOS CRISOSTOMO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO FRANCISCO BELLAN, SÔNIA 

BEATRIZ CAMBRUZZI BELLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FERRARI - 

OAB:13.870/MS, FRANCISCO DA SILVA BANDEIRA - OAB:5.616-MS, 

JOSÉ CARLOS CRISOSTOMO RIBEIRO - OAB:5794/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS, CREUNEDE RAMOS PEREIRA - OAB:11745, LUCIANO 

RIBEIRO DA FONSECA - OAB:7677-MS]

 Decisão-Edital Vistos. Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a 

ser publicado na imprensa oficial, sendo que posteriormente tal edital será 

complementado pelo leiloeiro. Com base no Art. 730 do CPC/2015, 

determino a realização de leilão público para alienação dos bens 

penhorados, assim descritos resumidamente: DATA, HORA E LOCAL DE 

REALIZAÇÃO DO LEILÃO. 1ª) 04 de setembro de 2018, a partir das 13:00 

horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br Caso leilão presencial e online 

constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT 

e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. 2ª) 04 de setembro de 2018, a 

partir das 14:00 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br Caso leilão 

presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato 

Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. (...) 

VENDA DIRETA Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a 

venda direta do bem, observando-se as regras gerais e específicas já 

fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o seguinte: a) o prazo para 

os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 (noventa) dias; b) será 

admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em geral em 06 

parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias depois de 

concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC; c) o pagamento das 

parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada a 

este processo e aberta quando do primeiro recolhimento; d) o veículo será 

gravado com penhor e/ou restrição à venda no RENAJUD. Ressalto que a 

inserção da restrição deverá ser solicitada pelo leiloeiro ao magistrado 

após a realização da venda direta; d) a venda direta de imóveis poderá 

ser realizada de forma parcelada, desde que respeitadas as regras 

específicas antes fixadas para tanto. Restando inviabilizada a venda 

direta dos bens, propostas de compra por valores inferiores a esses 

balizamentos poderão ser submetidas à apreciação judicial para 

provimento específico. Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, 

oportunizando-se lhes vista dos autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18291 Nr: 2950-85.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURO COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ROSANA DA CRUZ, LUCIOMERO 

ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A, PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 1628-49.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA CAMPAGNARO GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDE GUADAGNIN - 

OAB:4406/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

da aposentadoria por invalidez.(...)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.”Ora a antecipação de tutela, 

confirmada com a sentença de procedência, integra a condenação, 

devendo, portanto, ser incluída no computo da percentagem dos 

honorários sucumbências.Saliento que não está sendo descumprida a 

Sumula 111 do STJ, tendo em vista que os honorários não estão incidindo 

em prestações vencidas após a sentença.Considerando que a parte 

concordou com os cálculos apresentados pelo INSS em relação ao 

retroativo, deixo de realizar deliberar sobre tal ponto.DIANTE DO 

EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, determinando que os valores 

pagos a título de tutela antecipada integrem o computo da percentagem 

dos honorários sucumbenciais.Intime-se a parte autora para que 

apresente os cálculos em relação aos honorários advocatícios. Após o 

transito em julgado, extraia-se cópia da sentença e cálculos para o 

processo executivo, arquivando-se estes autos, devendo ser expedido 

RPV para pagamento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24574 Nr: 1899-68.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAULI WAGNER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de intimação, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75491 Nr: 1372-38.2015.811.0046

 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: MARIA CILEIDE MOCELIN DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES DE SOUZA 

COLOMBO - OAB:3371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os presentes embargos de declaração 

para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

ao pagamento mensal à parte autora do benefício do auxílio-acidente. A 
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teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: MARIA CILEIDE MOCELIN 

ÁVILA.2.Benefício concedido: Auxílio-acidente3.Data do início do 

benefício: 06/104.Renda-Acidente: 50% do salário-de-benefício. 5.Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não 

tinha sido implantado).Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o 

trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a 

data do requerimento administrativo indeferido, aplicando-se para a 

atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios 

e de correção monetária previstos no art. 1º-F da lei 9494/97. Obviamente 

o valor que já foi pago em razão da decisão que antecipou a tutela deve 

ser descontado do valor que será pago em razão das parcelas vincendas 

e não pagas até o presente momento. Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da 

condenação. Oficie-se ao INSS para que pague à autora o benefício do 

auxílio-acidente. Isento o INSS do pagamento das custas processuais.P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro, 23 de julho de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2291 Nr: 8-61.1997.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:

 Vistos.

Cuida-se de processo crime em que o Ministério Público denunciou Jairo 

Pereira dos Santos, nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código 

Penal.

Narra a denúncia que no dia 06/04/1997, por volta das 05h30min, na 

Lanchonete do Mico situada à Avenida Confap, esquina com Avenida 

Paraná, nesta comarca, o acusado, munido de arma branca, mediante 

recurso que dificultou a defesa da vítima desferiu três golpes de faca, os 

quais teriam produzidos as lesões descritas no laudo de necropsia (fls. 

13).

A denúncia foi recebida em 20 de junho de 1997. O acusado foi 

devidamente citado e interrogado (fls. 50/51), sendo-lhe nomeado 

defensor, ao passo que foi expedido mandado de prisão preventiva, em 

razão de ter empreendido fuga.

Foi nomeado outro defensor dativo e apresentada a Defesa Prévia às fls. 

90 por negativa geral, arrolando as mesmas testemunhas que a acusação.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (fls. 103 e 110).

Em alegações finais o Ministério Público pugna pela pronúncia do réu Jairo 

Pereira dos Santos nos termos pretendidos na denúncia.

A defesa apresentou alegações finais A defesa apresentou alegações 

finais alegando legítima defesa.

O réu foi pronunciado como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, 

em 30 de novembro de 1999, fls. 116/117.

As partes se manifestaram na fase do artigo 422 do CPP, manifestando 

não haver testemunhas a serem ouvidas em juízo às fls. 144 e 148 – 

respectivamente acusação e defesa.

Diante do exposto, considerando-se que não há diligências para sanar ou 

qualquer nulidade ou fato a esclarecer que interesse ao julgamento da 

causa, o feito encontra-se preparado para julgamento em plenário, razão 

pela qual, designo para sessão de julgamento de júri para data de 06 de 

novembro de 2018, às 08 horas.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa para que compareçam ao ato, 

observando o disposto no art. 431 do CPP.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23601 Nr: 1045-74.2007.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SIMONIDIO DE ALMEIDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Moretto - OAB:10.424, 

ELIAS MALEK HANNA - OAB:356-B, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Vistos.

Chamo o feito à ordem!

Compulsando os autos e em consulta ao sistema APOLO, verifico que 

houve juntada de petição do Requerido (folhas 265-314) em 29/08/2016 

que envolvem, em suma, cópia dos autos 25430 da 2ª Vara desta 

Comarca.

Ante o exposto, torno NULO os efeitos da sentença prolatada às folhas 

315, uma vez que fundada no conteúdo de outro processo, tratando-se 

obviamente de um completo erro material.

Ademais, analisando os anexos da petição supracitada, verifico que o 

crédito que fora penhorado no rosto dos autos 25430 (2ª Vara) não 

pertencem ao Executado Divino Simonidio de Almeida, mas sim do Banco 

Bradesco, em razão da ação revisional julgada procedente (fls. 

286-verso/288), e do causídico Leopoldo Loadyr da Silva Júnior, a título de 

honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 300)

Portanto, REVOGO as penhoras no rosto dos autos 25430 deferidas às 

folhas 244 e 339, uma vez que não pertencem ao Executado Divino 

Simonidio de Almeida.

Intime-se a parte Exequente para DEVOLVER no prazo de dez dias os 

valores liberados através do Alvará Eletrônico nº. 366905-P/2017 (fls. 

345), posto que o montante pertence a partes alheias a presente lide, sob 

pena de penhora online e ofício à Delegacia de Polícia e ao Ministério 

Público Estadual para apuração do suposto crime tipificado no art. 169 do 

Código Penal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86779 Nr: 1144-29.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ANTONIO FERREIRA, SERGIO 

NATALIO KRIGNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Código 86779.

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração propostos pelo MPE sendo que em 

tal recurso foi alegado que a sentença teria sido contraditória vez que 

teria impronunciado os réus e também teria condenado o réu Sérgio Natalio 

Krignl.

A defesa por sua vez se manifesta que a sentença deve ser mantida.

 Decido.

 Tenho que assiste razão ao órgão ministerial afinal se a sentença 

desclassificou a conduta do réu ela não deveria ter se manifestado 

acerca da impronúncia.

O artigo 414 declara que:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência 

de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, 

fundamentadamente, impronunciará o acusado.

 Ora, se este juízo entendeu provada a materialidade do fato e se 

convenceu que foi praticado crime que não é da competência do tribunal 

do júri, não há que se falar em impronúncia dos réus.

 Desta forma acolho os presentes embargos de declaração para que o 

dispositivo da sentença tenha a seguinte redação:

Isto posto, condeno o réu SERGIO NATALIO KRIGNL nas penas cominados 

no artigo 129 § 1º II do Código Penal e nas penas do artigo 12 da lei 

10.826/2003.

Condeno o réu CÍCERO ANTONIO FERREIRA nas penas cominadas no 

artigo 129 § 1º II do Código Penal.

P. I.

 Comodoro, 23 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 2358 Nr: 3511-75.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS VALJÃO, LUIZ FRANCISCO 

VALJÃO, GILMAR FRANCISCO VALJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/RO 3380, JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO - 

OAB:OAB/RO 234/A

 Vistos.

Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo os recursos de apelação.

Tendo em vista que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2082 Nr: 738-67.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS OLIVEIRA SPADONI - ME, CARLOS 

OLIVEIRA SPADONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:1746 B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Decido. O instituto da prescrição tem por escopo a segurança 

social das relações jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso 

de certo período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não 

resolvidos. Enfim, busca a pacificação da vida em sociedade em razão do 

decurso de um prazo. Neste diapasão, devemos ressaltar que do ponto de 

vista da filosofia, a finitude humana contrapõe-se à existência de um 

processo eterno. Logo, tornam-se inconcebíveis execuções eternas e 

imprescritíveis, como se fossem uma espada de Dâmocles nas cabeças 

dos devedores. Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional n 45/2004, não se permite a duração da execução 

por tempo indeterminado – ad aeternum. Verifica-se, no presente caso, 

que o processo está há vários anos paralisado sem qualquer 

manifestação da parte autora. O STJ, em 12/12/2005 - DJ 08.02.2006, 

editou a súmula 314, nestes termos: “Em execução fiscal, não localizados 

bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se 

inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.” O feito está 

arquivado provisoriamente há mais de 15 (quinze) anos, cumprindo há 

muito o prazo temporal do referido enunciado. A prescrição intercorrente 

se dá quando o processo fica paralisado por tempo superior ao prazo 

prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não apresenta 

manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de seu crédito. 

Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, II, por reconhecer a ocorrência da prescrição 

intercorrente. Sem custas ou honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39781 Nr: 796-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAN & VIAN LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS, 

EDUARDO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985/SC, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido, conforme certidão de folhas 331.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se o credor para indicar bens passíveis à 

penhora.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 26238 Nr: 390-68.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PÉTROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078

 Vistos. (...) Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor. Caso a parte não se manifeste no 

prazo assinalado ou não indique bens, fica desde já determinada a 

suspensão do presente feito com fundamento no artigo 921 do CPC. 

Ressalto que o CNPJ 00.942.246/0003-57 foi considerado inválido pelo 

sistema. Manifeste a exequente o motivo pelo qual requer novamente 

honorários em razão da fase de cumprimento de sentença, se acerca de 

tal ponto este juízo já decidiu e arbitrou 10% (decisão de fls. 347). P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30314 Nr: 1341-28.2009.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestarem acerca dos cálculos 

apresentados às fls. 202/205 no prazo de 15 dias.

Após decurso do prazo, autos conclusos.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40269 Nr: 1283-20.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DOS SANTOS, ELIAS FERREIRA DOS 

SANTOS, LEANDRO BARBOSA VIEIRA, ADAIR ARRUDA DA SILVA, 

ALUÍSIO LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B, PEDRO JARDIM 

DRIEMEYER - OAB:7684

 Vistos, etc.,

Em atenção ao ofício de fl. 532, DETERMINO a intimação dos réus para 

que, no prazo de 05 dias, proceda com a retirada do veículo apreendido 

nos autos (marca FORD, Modelo Fiesta, cor branca, placa KAB 1474, 

chassi nº 9BFZF26P958306845), consignando que em caso de inércia o 

bem em tela será leiloado, vinculando-se o valor da arrematação ao 

presente feito, para posterior levantamento da parte interessada.

Certificado o decurso do prazo para manifestação dos réus, desde já 

determino seja procedida a imediata avaliação do veículo.

Em seguida, voltem-me conclusos para designação de data para 

realização do leilão.

No mais, DESIGNO audiência de continuação para o dia 06 de setembro de 

2018 às 16h50min.

Intimem-se as testemunhas e os denunciados, conforme cota ministerial, fl. 

530. Caso algum destes resida em Comarca diversa, expeça-se carta 

precatória com prazo de 60 dias para respectiva oitiva/interrogatório.

Ciência ao Ministério Público e as Defesas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63933 Nr: 2086-66.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA DE ARAUJO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO PALHARINI, LORENI LIESBH 

PALHARINI, WELLINGTON DA SILVA SANTOS, CLARISSE RODRIGUES DE 

CAMPOS, CARLOS A. REGO DA SILVA, REGINA LÚCIA SERAFIM 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 133 e 138.

Cumpra-se na íntegra a sentença proferida, notadamente quanto a 

determinação de expedição de mandado ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, fl. 115.

No mais, considerando que o executado, devidamente intimado, deixou 

transcorrer in albis o prazo para impugnar a penhora online, conforme 

restou certificado à fl. 141 (a enumerar), proceda-se o levantamento dos 

valores bloqueados (fls. 127/128) em favor do exequente (fl. 138).

Após, intime-se o exequente para no prazo de 15 dias, manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que entender cabível.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40394 Nr: 1407-03.2012.811.0046

 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: EURIDES GIUSTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090 - A/MT

 Vistos etc.

Proceda-se a liberação de eventuais valores depositados em juízo, 

conforme acordado pelas partes às fls. 262/263.

Após, não havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117643 Nr: 1001-69.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA O 

CUMPRIMENTO DO MANDADO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121770 Nr: 2833-40.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista, que dia 02 de novembro é celebrado o Dia de Finados, 

sendo esta data um feriado nacional.

Redesigno a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

15h00min, no prédio do fórum desta comarca.

Intime-se a autora, via seu advogado, para que compareça no dia e 

horário designado.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 23 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115283 Nr: 7496-66.2017.811.0046

 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: ARLINDO JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista, que dia 02 de novembro é celebrado o Dia de Finados, 

sendo esta data um feriado nacional.

Redesigno a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

15h20min, no prédio do fórum desta comarca.

Intime-se a autora, via seu advogado, para que compareça no dia e 
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horário designado.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 23 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115253 Nr: 7491-44.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DIAS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista, que dia 02 de novembro é celebrado o Dia de Finados, 

sendo esta data um feriado nacional.

Redesigno a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

15h40min, no prédio do fórum desta comarca.

Intime-se a autora, via seu advogado, para que compareça no dia e 

horário designado.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 23 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116213 Nr: 421-39.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARICIANE DE SOUZA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na inicial, para o fim de 

DETERMINAR a busca e apreensão do seguinte bem móvel e seus 

respectivos documentos conforme art. 3º, §14, Decreto 911/69: 

CHEVROLET S-10 (CD) LTZ 4X4 2.8 AT TB-CTDI 4P (DD) Cor: BRANCA - 

Ano / Modelo: 12/13 Placa: OBA5157 - Chassi: 9BG148MH0DC425575.A 

propósito, nomeio como depositário fiel do bem móvel sobre o qual recai o 

ato de constrição judicial o representante legal da empresa requerente ou 

aquele indicado na petição inicial. Ao efetuar o cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, deverá o requerido entregar o bem e seus 

respectivos documentos consoante dispõe o art. 3º, parágrafo 14 do 

Decreto-Lei nº 911/69.Lavre-se o termo de compromisso de depositário 

fiel do bem e expeça-se mandado de busca e apreensão.Cientifique-se o 

requerido para, querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da liminar deferida nestes autos pague a integralidade da dívida 

conforme os valores apontados pela parte autora ocasião em que o bem 

lhe será restituído livre do ônus, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da medida liminar, caso queira, 

apresente resposta [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, do Decreto-lei n.º 911/69, de 

acordo com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 

10.931/04].Autorizo o concurso da força policial para assegurar o cabal 

cumprimento da medida de busca e apreensão.Defiro os benefícios 

inseridos no art. 212 do CPC.Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias 

permanecendo silente a parte requerida, caso requerido, voltem-me 

conclusos para apreciação do pedido de restrição judicial do bem móvel 

d i s c u t i d o  n o s  a u t o s . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 23 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95724 Nr: 4686-55.2016.811.0046

 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: TCCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO PROCEDENTE e, por 

consequência HOMOLOGO o reconhecimento do pedido feito pela parte 

requerida nos termos do art. 487, III, a, CPC, para o fim de DECRETAR o 

DIVÓRCIO do casal, com a consequente dissolução do vínculo 

matrimonial.DETERMINO que o requerido proceda com a entrega dos bens 

adquiridos na constância do casamento, ante a renúncia de sua 

cota-parte em favor da parte autora em 30 (trinta) dias. Ademais, fica 

consignado que a requerente voltará a usar o nome de solteira qual seja: 

THAIS CAROLINNE CAMPOS FRANÇA. Condeno a parte requerida nos 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% do valor atualizado da causa 

[art. 90, CPC] os quais poderão ser reduzidos pela metade nos termos do 

art. 90, §4º, CPC sobrestada a sua cobrança nos moldes do art. 98, §3º, 

CPC.Certifique se houve a expedição de certidão em favor do advogado 

dativo. Em caso negativo, expeça-se. Não tendo sido arbitrado valores, 

desde já arbitro em 02 URH pelo múnus exercido pelo advogado dativo. 

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para registro no cartório 

competente (art. 32, da Lei 6.515/77). Oficie-se ao Cartório de Registro 

Civil competente, no sentido de providenciar a necessária averbação na 

Certidão de Casamento.Cumpridas as disposições acima, não havendo 

quaisquer pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.P.I.C.Comodoro-MT, 23 de julho de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71969 Nr: 3857-45.2014.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEFRAN COMERCIO DE MOVEIS E E 

ELETRODOMESTICOS LTDA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 Vistos, etc.

1) Não conheço do requerimento de ref. 38, considerando que os bens em 

questão ainda não foram objeto de penhora, tendo os mesmos sido 

oferecidos a título de hipoteca.

2) Cadastre o advogado do executado no sistema Apolo, caso já não o 

tenha feito.

 3) Retifique-se a capa dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC.

 4) Após, intimem-se o devedor, consoante preconiza o §2º do art. 513, 

CPC, que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento 

do débito, em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento). Em caso de 

pagamento parcial a multa incidirá sobre o restante.

 5) Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 6) Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a 

parte exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias.

Comodoro-MT, 23 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)
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Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68455 Nr: 1851-65.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERY DELAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO STRANIERI, CINTIA MELISSA LAZARETE 

STRANIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando a manifestação retro, expeça-se carta precatória no 

endereço a ser declinado pelo requerente/exequente a qual deverá ser 

retirada em cartório pela parte autora/exequente que posteriormente 

deverá as suas expensas distribui-la comprovando nos autos tal 

cumprimento em 30 (trinta) dias. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para 

cumprimento da presente deprecada nos termos do art. 261, CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60302 Nr: 2059-20.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ZUCATTO, VALDIR JOSÉ ROTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado constituído, para 

no prazo de 15 (quinze) dias apresentar bens dos executados passíveis 

de penhora.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91289 Nr: 2681-60.2016.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARA ROSANE NEVES ANTÔNIO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 Ante o exposto, julgo procedente nos termos do art. 487, I,C CPC o pedido 

para declarar a subsistência da medida liminar deferida nos 

autos.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa.Decorrido o prazo para interposição do recurso 

cabível, certifique-se e após arquive-se os autos com as baixas de 

anotação e estilo.P.I.C.Comodoro-MT, 23 de julho de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104741 Nr: 2985-25.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON ROSSO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos de declaração. DEIXO de condenar a parte embargante a pagar 

multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa por não 

vislumbrar a ocorrência de caráter protelatório.P. I. C.Comodoro-MT, 23 de 

julho de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000562-41.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONES MIRANDA CARVALHO (IMPETRADO)

MANOEL AMARAL NETO (IMPETRADO)

CAMARA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA (IMPETRADO)

DORIZETE QUIRINO (IMPETRADO)

CAMARA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA (IMPETRADO)

ADRIANA OLIVEIRA BARROSO (IMPETRADO)

GILBERTO AGUIAR PEIXOTO (IMPETRADO)

ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA (IMPETRADO)

LIGIA NEIVA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000562-41.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO IMPETRADO: 

CAMARA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA, GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, 

ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA, DORIZETE QUIRINO, MANOEL AMARAL 

NETO, ADRIANA OLIVEIRA BARROSO, LIGIA NEIVA, DIONES MIRANDA 

CARVALHO, CAMARA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA VISTOS, ETC. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por 

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO, qualificadas nos autos, em face 

do Presidente da Câmara Municipal de Rondolândia/MT, Sr. GILBERTO 

AGUIAR PEIXOTO, Comissão Processante n. 03/2018, composta pelos 

vereadores Romilson da Luz Nogueira, Manoel Amaral Neto, Adriana 

Oliveira Barroso, Lígia Neiva e Diones Miranda Carvalho. Relata o 

impetrante que no dia 06 de junho de 2018, o Vereador e Presidente da 

Câmara Municipal de Rondolândia/MT recebeu Denúncia, de autoria do 

senhor José Recco, sendo que a aludida denúncia narra que o alcaide 

perdeu o prazo para apresentação da LDO, PPA e LOA, do exercício de 

2017, entre outras denuncias. Requer a concessão da medida liminar para 

determinar a imediata paralisação, bem como, sejam interrompidos os 

trabalhos e todo e qualquer ato referente à COMISSÃO PROCESSANTE nº 

003/2018, instituída pela Resolução nº 11, de 11 de junho de 2018 pela 

inobservância aos princípios constitucionais, legais e regimentais atinentes 

à matéria, até o julgamento do presente “mandamus”, até ulterior decisão. 

Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Sobre a concessão de medida liminar em mandado de segurança, o art. 

1º, caput, da Lei nº 12.016/09, assim dispõem, verbis: “Art. 1o. 

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” 

Isso significa dizer que é possível à concessão de mandado de segurança 

desde que haja prova concreta da ameaça a direito líquido e certo, ainda 

que para fins preventivos, ou seja, a ação constitucional mandamental não 

pode ser aparelhada destituída da suficiente prova documental do direito 

pelo qual se quer ver afastado o perigo (STJ, AgRg no AREsp 

450.369/MA, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 252.2014, 

DJe 19.3.2014). Registro que para a concessão da liminar mister se faz a 
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presença de dois requisitos: i) plausibilidade do direito substancial 

invocado (“fumus boni juris”); ii) possibilidade de dano irreparável ou 

mesmo de difícil reparação (“periculum in mora”). Ab initio, analisando 

superficialmente a lide, não observo, claramente, a provas alegadas pelo 

impetrante, pois, sabe-se, que o mandado de segurança exige prova 

pré-constituída das alegações postas à análise, o que não ocorre no 

presente caso. No caso sub judice, não ficou caracterizado o fumus boni 

iuris, pois, a parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar 

que preenche todos os requisitos insculpidos na lei n.º 12.468/11, bem 

como a suposta violação ao seu direito líquido certo ou mesmo justo receio 

de sofrê-la por parte da Impetrada. Isso porque, não se extrai dos autos 

qualquer violação aos preceitos legais, pois o impedimento, em tese, dos 

vereadores precisa ser provado o que não ocorreu. À míngua de tal 

requisito, não é dado ao Magistrado perquirir ou cogitar hipóteses não 

evidenciadas nos autos. Nesse pórtico, esclareço que os documentos são 

insuficientes para estear os argumentos tecidos no writ e embasar a 

pretensão aviada, mormente em sede liminar. Ainda verifico que, o alcaide 

municipal, na verdade não que ser julgado por nenhum vereador do 

Município de Rondolandia-MT, pois ingressou, com argumentos parecidos 

no Mandado de Segurança que tramita na 1º Vara desta Comarca – nº 

10004004.-2018- , alegando a suspeição de outros membros do 

legislativo, onde, diga-se de passagem, teve sua liminar indeferida. Ante o 

exposto, em face da ausência dos requisitos legais, INDEFIRO A LIMINAR 

requestada. Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da inicial, com a cópia 

do documento, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que entender pertinentes. Decorrido este prazo, com ou sem 

manifestação, abra-se vista dos autos ao ilustre presentante ministerial em 

10 (dez) dias. Com ou sem manifestação, certifique-se e, venham os 

autos conclusos para sentença. Intimem-se e cumpra-se. Comodoro-MT, 

23 de julho de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 90/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ana Paula Paixão Geraldino, matrícula 

n.º 21751, Gestora Judiciária do Juizado Especial Cível e Criminal desta C 

omarca, estará em usufruto de folga compensatória nos dias 23 e 24 de 

julho do corrente ano;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Maria Célia de Brito Capato , matrícula n.º 8467, 

auxiliar judiciária Efetiva desta Comarca, para exercer a Função de 

Gestora Judiciária Substituta em Substituição Legal no Juizado Especial 

Cível e Criminal desta Comarca, nos dias 23 e 24 de julho do corrente ano.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 20 de julho de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001504-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZIQUIEL FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001504-84.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EZIQUIEL FERREIRA 

Vistos, etc. Os autos vieram conclusos sem a juntada de comprovante de 

recolhimento de custas. Desta forma, intime-se o requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento 

do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 17 de julho de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001369-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ALVES DE LIMA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LELIANY TAVARES DA SILVA (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 178756 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 13/08/2018 às 16hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações 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 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001259-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. M. S. (REQUERENTE)

J. M. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. S. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001374-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA ALVES DE LIMA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINO LOPES VIEGAS (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 179454 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 20/08/2018 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações 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 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001365-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE GONCALVES MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA CRISTINA ARANTES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 179446 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 20/08/2018 às 15hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações 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 

descritos acima.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54702 Nr: 3140-78.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETES CATARINA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 o 

advogado: DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54772 Nr: 3206-58.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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:

 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 o 

advogado: DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55404 Nr: 3802-42.2013.811.0010

 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: TEREZA MARIA DE JESUS SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55463 Nr: 3861-30.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEY DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54917 Nr: 3343-40.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RES, MARIA EVANGELISTA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 o 

advogado: RAFAEL PARMIGIANI, para no prazo de 24 horas, proceder a 

devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18187 Nr: 2825-31.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS FIGUEREDO CARDOSO, EDNELSON ZULIANI 

BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO IVAN KLEIN, VIVA PUBLICIDADE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS FIGUEIREDO CARDOSO - 

OAB:4.186-B, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, JOELCIO 

TICIANEL - OAB:6505/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 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 o 

advogado: ISABEL FERREIRA BARCELO, para no prazo de 24 horas, 

proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga 

por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23648 Nr: 2567-50.2007.811.0010

 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: BASSNUF RODRIGUES & CIA Ltda (POSTO PLANALTO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA MARTINS ROSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ILEONILSON RODRIGUES, para no prazo de 24 horas, proceder 

a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em carga por prazo 

legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser decretada busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53961 Nr: 2461-78.2013.811.0010

 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
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 PARTE AUTORA: HSNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSDOM, ANM, FNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA, para no prazo de 24 

horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se encontra em 

carga por prazo legal extrapolado, neste Cartório, sob pena de ser 

decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51363 Nr: 3271-87.2012.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO ANTONIO KIL, ANDRESSA FERNANDA PINTO 

SANTANA KIL, CACIO COUTINHO ALEXANDRINO, MANOEL ALVES DE 

SOUZA, MARIA DOS SANTOS SOUZA, EVANHO JOSÉ MOREIRA DE 

SOUZA, MARIA JOSÉ DA LUZ, MARILZA DE SOUZA MENEZES, 

TEREZINHA ALEXANDRE BORBA, NILTON SANTOS DE BORBA, TEREZA 

DE LIMA, SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS, CARLOS FRANCISCO 

TRAJANO DA SILVA, ROZANA NEUZA ARAÚJO, PETRONILIO 

FERNANDES DE SOUZA, MARIA LUCIA THEODORO DE SOUZA, Adelina 

Cardoso dos Santos Pereira Roldão, Maria de Lourdes Lima, ODETE 

FRAGA FERREIRA, EVARISTO ALVES FERREIRA, ALINE DE SOUZA 

VIEIRA, CELIA DE SOUZA VIEIRA, ADAUTO DE SOUZA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

interessada: Elisabete Conceição de Oliveira, acerca do desarquivamento 

dos presentes autos, estando os mesmos à disposição pelo prazo de 20 

dias, oportunidade em que serão novamente remetido aos arquivo caso 

nada seja requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50425 Nr: 2249-91.2012.811.0010

 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: NMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON KRAYCZY - 

OAB:10484-E/MT, MARCELLO MARK DE FREITAS - OAB:15143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para para prestar suas últimas declarações no inventário, no 

prazo impreterível de 15 (quinze) dias, conforme determiação retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1592 Nr: 162-56.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, VILMAR LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Vistos etc.

Em atenção ao pedido formulado na petição de fl. 392-393, determino que 

o (a) Oficial (a) de Justiça proceda a avaliação dos imóveis constantes 

nos registros de imóvel às fls 386-390.

Com a juntada da avaliação, digam as partes em 10 (dez) dias.

Após, conclusos para demais deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54685 Nr: 3123-42.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIADNE SONIA DE MOURA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25843 Nr: 2350-70.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL ROSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:1662090

 Vistos.Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face 

do cumprimento de sentença que lhe move Emanuel Rosa Soares, 

devidamente qualificados nos autos.Inicialmente, deixo de conceder efeito 

suspensivo à Impugnação, pois ausente qualquer perigo de dano ao 

Instituto, visto a expedição de RPV ou Precatório se dar apenas na 

ausência de impugnação ou após a apreciação das arguições do devedor, 

conforme dispõe o artigo 535, § 3º, I do CPC.Diante do teor da petição de 

fls. 361/365 e a ausência de consenso entre as partes, remetam-se os 

autos à contadora deste juízo para retificar o cálculo, devendo, para todos 

os efeitos, observar os parâmetros fixados na sentença (fls. 305/308):- A 

data do início do benefício (DIB)(10/08/2008);- Juros que se iniciarão na 

citação (03/06/2009 – juntada da Carta Precatória aos autos), nos exatos 

parâmetros fixados na sentença, bem como, Lei n.º 11.960/2009 e o 

Manual de Cálculos da Justiça Federal/CJF 134;- Juros de mora em 12% 

a.a. até 06/2009, 6% a.a. até 06/2012 e correspondente à poupança (dia 

1º em diante).Para fins de cálculo, deverá ser utilizado como RMI o valor 

correspondente à 100% do benefício (artigo 39, II, da Lei 8.213/91), 

devendo ainda ser apurado eventual pagamento a menor por parte do 

INSS.Ainda, deverão ser deduzidos os valores pagos ao autor a título de 

auxílio-doença.Após, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias.Às providências. Jaciara/MT, 18 de julho de 

2018.Laura Dorilêo Cândido.Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55088 Nr: 3497-58.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Iria de Jesus
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 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: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, manifestou concordância 

com os cálculos apresentados, conforme fl. 154vº.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente 

às fls. 153.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem-me conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 18 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24061 Nr: 218-40.2008.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAZÉLIA FERREIRA DA SILVA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, homologo por 

sentença o acordo entabulado entre as partes.Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito. Custas remanescentes, se 

houver, pelos embargantes.Publique-se. Intimem-se.Diante da renúncia do 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Jaciara/MT, 19 de julho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55031 Nr: 3451-69.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLFC, VLFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17.595-0/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar nos autos, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22588 Nr: 1419-04.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERREIRA DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, homologo por 

sentença o acordo entabulado entre as partes.Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito. Custas remanescentes, se 

houver, pelos executados.Publique-se. Intimem-se.Diante da renúncia do 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Jaciara/MT, 19 de julho de 2018.Laura Dorilêo 

CandidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47354 Nr: 2509-08.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON JORGE SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16.783 - MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.

Para a providência do pedido de penhora via BACENJUD, determino a 

intimação da parte exequente para, em 15 (quinze) dias, trazer planilha 

atualizada do débito exequendo.

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3797 Nr: 139-18.1995.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINALVA DE MOURA SCHUENK ABRAÃO, 

PAULO ROBERTO APARECIDO ABRAÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposto 

por ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face 

de ROSINALVA DE MOURA SCHNENK ABRAÃO e PAULO ROBERTO 

APARECIDO ABRAÃO, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes informam que entabularam acordo visando 

a quitação do débito, pugnando por sua homologação, (fls. 245/250).

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes fls. 245/250, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Via de consequência e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelos executados.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 454 de 738



Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Candido.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89422 Nr: 1072-19.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVdSS, ECDS, VLdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTDO, C-COLL, BACDSS, CDTELL, CPS, 

CCOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - OAB:, 

LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, DINA MARCIA CHICARINO CAIRES - 

OAB:11693-B, JOSÉ EDUARDO BENES ÍNACO - OAB:14.460/B, JOSY 

ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070, Otto Medeiros 

de Azevedo Junior - OAB:7.683 - MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimação das partes 

Requeridas, para no prazo legal, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais finais, no valor de R$ 704,53, conforme cálculo retro 

(Custas R$ 413,40 + Taxa R$ 291,13), devendo ser pagas em guias 

distintas e específicas), sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 970 Nr: 111-16.1996.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI MARIO LOTTICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO STEVANELLI, NEIDE ANTONIA P. 

STEVANELLI, VILSON ANBROZI, CLEIDE DE CARMARGO ANBROZI, 

TETSUO OTSUKA, SAE NICHIDA OTSUKA, KYOHARU OTSUKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 C E R T I D Ã O

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte autora, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 292,50,(duzentos 

e noventa e dois reais e cinquenta centavos) para recolhimento de guia de 

custas, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 392/393. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

Jaciara, 27 de abril de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97079 Nr: 4697-61.2017.811.0010

 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: Mauro Montezuma de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CAMPOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Massariol Cardoso - 

OAB:22.308 - MT, JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e, sem maiores 

delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, VI, do 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.Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa.Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Jaciara/MT, 20 de julho de 2018Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89880 Nr: 1306-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, Ricardo José Lopes Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Neri dante - 

OAB:156.783 - SP, KAREN REGES SIERRA - OAB:185010, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3329, JULINIL GONÇALVES ARINE - OAB:1.136

 Vistos etc.

 Oficie-se, novamente, o Juízo Deprecante para que proceda à intimação 

da parte executada, a fim de que esta cumpra o despacho de Ref. 55.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar no feito requerendo o que entender 

de direito, sob pena de devolução da Carta Precatória, tendo em vista o 

longo lapso de tramitação da mesma.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 20 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95079 Nr: 3795-11.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERISLEY COSTA CARVALHO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 Vistos e examinados. Assim, o que se percebe é que a parte Embargante 

não concorda com os termos da sentença proferida, devendo lançar mão 

do recurso cabível. Ante o exposto, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS, por não 

restar configurado qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Às providências. Jaciara/MT, 20 de julho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107537 Nr: 9916-55.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELLE BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:251411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Diante da resposta ao ofício nº 333/2018 juntada à Ref. 27 e, 

considerando o que dispõe o Provimento nº 07/2017 – CGJ, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos autos 

seus dados bancários para que se proceda à devolução dos valores 

depositados, conforme Ref. 11.

Após, com a informação nos autos, determino a expedição do competente 

Alvará Judicial em favor da parte exequente para que, em seguida, efetue 

o levantamento dos valores depositados e recolha a diligência do Oficial 

de Justiça através da emissão da competente Guia de Diligências.

Proceda, o Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a 

liberação.

Por fim, liberado o valor, recolhida a diligência do meirinho e comprovado 

nos autos, determino o integral cumprimento da missiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 20 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101592 Nr: 6871-43.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS FELITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração de Ref. 33, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 20 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102569 Nr: 7410-09.2017.811.0010

 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: Hedy Schuch, CELÍCIO SCHUCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar configurado 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do CPC.Cumpra-se integralmente a 

decisão de Ref. 27.Publique-se. Intimem-se. Às providências.Jaciara/MT, 

20 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81489 Nr: 2905-09.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA GOMES NAOUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:38056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material 

constante do “decisum” de Ref: 51 e fazer constar a seguinte 

redação:“Condeno a parte embargante ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

CPC”.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Jaciara - MT, 20 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99157 Nr: 5723-94.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LOPES DOS SANTOS SUPERMERCADO 

LTDA EPP, MARLENE GONÇALVES CARVALHO, HIGOR EUCLIDES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o exequente para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça (Ref. 25), no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão da presente execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 20 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juiza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111031 Nr: 1646-08.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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 - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINÉIA DE LIMA ROCHA SETUBAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Por fim, ante a 

ausência de informação da parte exequente com relação a eventual 

descumprimento da avença, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil.Custas remanescentes se houver, pela parte executada, 

conforme acordado.Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com baixa nos registros e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 20 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.: 7132 Nr: 1084-29.2000.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ARTUR LOPES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 
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MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Certifico e dou fé que, devidamente intimado a parte executada 

manifestou-se nos autos conforme fls. 630/632. Certifico também que 

realizo a intimação do advogado da parte exequente para que, no prazo 

de cinco dias manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75865 Nr: 738-19.2016.811.0010

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 738-19.2016.811.0010

Código 75865

VISTOS ETC,

Antes de apreciar os pedidos formulados pelo requerente à ref. 64, 

considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça à ref. 60, intime-se a 

parte autora na pessoa de seu (s) advogado (s) para, no prazo de 10 

(dez) dias, acostar aos autos o endereço atualizado da parte requerida.

Empós, venham-me os autos conclusos para análise dos pedidos de ref. 

64.

Escoado prazo, certifique-se.

Feito isso, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72703 Nr: 12747-47.2015.811.0010

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CELSO DE MOURA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/69, 

alterado pela Lei nº 13.043/2014, CONVERTO a presente Ação de Busca e 

Apreensão em Execução de Título Extrajudicial.Cite-se a devedora por 

Oficial de Justiça para, em 03 (três) dias, pagar o valor integral da dívida 

(art. 829 do NCPC) ou, querendo, opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data da 

juntada aos autos do mandado de citação (artigos 914 e 915 ambos do 

CPC).Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de 

bens, descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo 

constar o valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como 

intimando, a respeito dos atos processuais praticados, a executada (art. 

154, inciso V e art. 829, § 1.º, ambos do CPC).Intime-se a parte executada 

para que, no prazo para embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o 

crédito do exequente comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, 

requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do 

CPC).Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida à metade, advertindo-se a executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC).Defiro os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Jaciara/MT, 17 de julho de 2017.Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65888 Nr: 1443-51.2015.811.0010

 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: JVDSDO, ROSANA PEREIRA DA SILVA, LDSO, OSANA 

DIAS, ANDRÉIA LÚCIA GOLLO, PHGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Batista Duarte Ltda., YASUDA 

MARÍTMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:13721/GO, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:11858-A

 Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes à 

ref. 169 para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo 

Civil.Honorários advocatícios e eventuais custas processuais nos termos 

do acordo. Efetuado o pagamento do acordo, expeçam-se os competentes 

Alvarás Judiciais de Levantamento na forma postulada pelos autores, 

observado, contudo, os valores a título de indenização aos menores, os 

quais ficarão depositados em juízo, conforme requerido pelo Ministério 

Público.Após, desapense-se e remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 19 de julho de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78546 Nr: 1653-68.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMC, ICMC, MFMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBCL, GBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Leite Almeida - 

OAB:95935, EURICO HONORATO DE SOUSA JUNIOR - OAB:99259 , 

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122345 , LUCIANE MARIA 

VIEIRA - OAB:78.188-MG, Rodrigo de Lima Casaes - OAB:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes à 

ref. 51 para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo 

Civil.Honorários advocatícios e eventuais custas processuais nos termos 

do acordo. Efetuado o pagamento do acordo, expeçam-se os competentes 

Alvarás Judiciais de Levantamento na forma postulada pelos autores, 

observado, contudo, os valores a título de indenização aos menores, os 

quais ficarão depositados em juízo, conforme requerido pelo Ministério 

Público.Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.Ciência 

ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 19 de julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89506 Nr: 12324-49.2015.811.0055

 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: EVALDO SOARES DE SOUZA, SEBASTIANA 

APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, 

YASUDA MARÍTMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093, RICARDO 
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ALVES ATHAIDE - OAB:11858-A

 Processo nº. 12324-49.2015.811.0010

Código n.º 89506

Requerentes: Evaldo Soares de Souza e Sebastiana Apª. de Oliveira 

Souza

Requerida: Transportadora Batista Duarte Ltda

Denunciada: Yasuda Marítima Seguros S/A

VISTOS ETC,

Decisão no feito em apenso, autos n° 1443-51.2015.811.0010, Código: 

65888.

Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 23.

Intimem-se.

 Jaciara-MT, 19 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.: 86369 Nr: 5348-30.2016.811.0010

 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: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI FERRARIA - OAB:253137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5348-30.2016.811.0010

Código 86369

VISTOS ETC,

Intime-se pessoalmente a parte autora via correspondência com aviso de 

recebimento (ar) para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento nos autos, sob pena de extinção do feito (art. 485, inciso 

III, §1° do CPC).

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 20 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 11938-57.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR CURY MUSSY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERODILCE SANTOS GUIMARÃES 

- OAB:16518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Processo nº: 11938-57.2015.811.0010

 Código: 70230

Exequente: Nabor Cury Mussy

Executado: Banco do Brasil S/A

VISTOS ETC,

Em tempo, chamo o feito à ordem.

Compulsando detidamente os autos, observo que o executado juntou 

procuração e pedido para habilitação de novos advogados Dr. Servio Túlio 

de Barcelos e Dr. José Arnaldo Janssen Nogueira, inscritos nas OAB/MT 

14.258-A e 19.081-A, respectivamente, pugnando pela intimação dos 

patronos a seguir de todos os atos processuais, sob pena nulidade.

Entretanto, não houve a habilitação dos advogados.

Com efeito, com vista a evitar futura alegação de nulidade processual, 

determino: i) a habilitação dos advogados do executado, na forma 

postulada à ref. 29; ii) a intimação do executado na pessoa de seus 

advogados quanto ao pedido de cumprimento de sentença manejado pelo 

exequente (ref. 40), conforme deferido à ref. 42; bem como, da penhora 

via Bacenjud (refs. 55/56).

Não havendo manifestação do executado em relação de quaisquer dos 

atos processuais acima indicados, certifique-se.

Feito isso, conclusos para análise dos pedidos do exequente à ref. 66.

Às providências.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 23 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.: 75542 Nr: 646-41.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Braga Quevedo Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 646-41.2016.811.0010

Código nº. 75542

Exequente: Marlene Braga Quevedo Chaves

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Marlene Braga Quevedo Chaves manejou Cumprimento de Sentença em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com vista à 

satisfação do crédito exequendo no montante de R$ 28.068,07 (vinte e 

oito mil sessenta e oito reais e sete centavos).

Intimado, o executado concordou com os cálculos realizados pela 

exequente, requerendo sua homologação (ref. 53).

É o relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a autarquia ré concordou com os 

cálculos apresentados pela exequente.

Ante o exposto, diante da concordância da parte executada, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados pela parte exequente à ref. 39, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais.

Intime-se e oficie-se a autarquia requerida por intermédio do Gerente da 

APSDAJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, sito na 

Avenida Getúlio Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, para no prazo de 10 

(dez) dias implantar, ou comprovar a implantação do benefício concedido 

em favor da autora, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos) reais, como também de incorrer nas penas previstas no art. 

330 do Código Penal Brasileiro.

Expeçam-se as guias requisitando os pagamentos devidos por meio de 

RPVs.

Feito isso, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação do COREJ quanto ao pagamento dos RPVs 

expedidos.

Após, disponibilizados os créditos, intime-se o procurador da parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar conta bancária para depósito 

judicial.

Em seguida, expeçam-se os competentes Alvará Judicial para 

levantamento dos valores.

Empós, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 20 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.: 101469 Nr: 6819-47.2017.811.0010

 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: CATIANE APARECIDA FELIX DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6819-47.2017.811.0010

 Código 101469

Requerente: Catiane Aparecida Felix dos Santos

Requerida: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
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VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Indenizatória proposta por Catiane Aparecida Felix 

dos Santos, em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, ambas 

qualificadas nos autos.

As partes noticiaram que compuseram comum acordo, pugnando por sua 

homologação e a extinção do feito, bem como, renunciaram os prazos 

recursais (ref. 43).

A ré juntou comprovante de pagamento do acordo (ref. 45).

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que as partes demandantes em comum 

desejo entabularam acordo buscando por fim à demanda, conforme ref. 

43, requerendo a homologação judicial.

O acordo está devidamente assinado pelos advogados e representantes 

das partes, não havendo irregularidade a não autorizar o pedido de 

homologação.

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes à 

ref. 51 para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Habilitem-se os advogados da requerida na forma postulada à ref. 40.

Diante da renúncia expressa dos prazos recursais, arquive-se com baixa 

na distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 23 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001437-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA GIACOMELLI (AUTOR)

DELCIO BARBOSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA EDITAL DE CITAÇÃO ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS DE 

C A S A M E N T O  P R A Z O :  3 0  D I A S  P R O C E S S O  N . º 

1001437-22.2018.8.11.0010 - PJE ESPÉCIE: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA 

SILVA e MORGANA GIACOMELLI BARBOSA PARTE RÉ: CITANDOS: 

PESSOAS AUSENTES, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/06/2018 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00 O Doutor Valter Fabricio Simioni da Silva, MM. Juiz de Direito da 2ª 

Vara da Comarca de Jaciara/MT, por nomeação, na forma da lei, etc. 

FINALIDADE: CITAÇÃO de pessoas ausentes, desconhecidos e eventuais 

interessados e DIVULGAÇÃO A TODOS a que possam interessar, do 

pedido de alteração do regime de bens do casamento EX NUNC de DELCIO 

BARBOSA SILVA e MORGANA GIACOMELLI BARBOSA, da comunhão 

parcial de bens, para separação de bens, na forma do art. 734, §1º, do 

CPC, conforme consta da petição inicial a seguir resumida. DESPACHO: 

“VISTOS ETC, Expeça-se edital objetivando a divulgação da pretendida 

alteração de bens, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o art. 

734, § 1º do NCPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Jaciara/MT, 11 

de julho de 2017. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito.” RESUMO 

DA INICIAL: DELCIO BARBOSA SILVA e MORGANA GIACOMELLI 

BARBOSA, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, vêm, 

respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar o presente 

PEDIDO CONSENSUAL DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DE 

CASAMENTO (DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL PARA DE 

SEPARAÇÃO DE BENS EX NUNC) com fulcro no procedimento de 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA previsto nos artigos 719 e seguintes, e 734 do 

CPC/2015, c.c. artigo 1639, §2º, do Código Civil, pelos fundamentos fáticos 

e jurídicos a seguir expostos. I. DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS Os 

requerentes contraíram matrimônio em 26 de junho de 2014 sob o regime 

legal de comunhão parcial de bens, não possuindo bem imóvel comum e 

dívidas do casal, apenas bens móveis comuns. Os postulantes exercem 

atividades profissionais de natureza totalmente distintas e individualizadas, 

sendo DELCIO servidor público concursado e MORGANA empresária, com 

participação societária e atividades afins em empresas e negócios de sua 

família. A requerente, após casar-se, consequentemente passou a 

depender da outorga e anuência do cônjuge para diversos negócios 

jurídicos relacionados a sua atividade empresarial e negocial, distinta da 

atividade do marido, das empresas e negócios de sua família originária, 

como novas sociedades, contratos de fiança, aval, bancários e outros, 

além de intenções de novos negócios com seus sócios, pais e irmã, todos 

empresários. Ocorre que o postulante não pretende comprometer ou 

investir seu patrimônio pessoal nos negócios vultosos da esposa e sua 

família, levando esta situação a uma desestabilização familiar entre o 

postulante e seus sogros e cunhada, do qual ambos requerentes 

concordam em possuírem patrimônios próprios e, por isso, 

consensualmente, pretendem alterar o regime de bens, passando da atual 

comunhão parcial de bens para a separação de bens. II. DOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. De acordo com o atual ordenamento jurídico 

pátrio, a alteração consensual do regime de bens do casamento é 

perfeitamente possibilitada, desde que manifestado livremente pelo casal 

com as razões do pedido, através de autorização judicial por 

procedimento de jurisdição voluntária e que não prejudique terceiros, 

estando todos os requisitos legais preenchidos no presente caso. Enfim, 

havendo petição conjunta com as razões de alteração perfeitamente 

compreensível, em busca da paz conjugal e familiar, bem como o pedido 

de efeitos EX NUNC que não prejudica eventuais direitos de terceiros, 

preenchidos os requisitos legais, sendo de direito a alteração pretendida. 

ANTE O EXPOSTO, os postulantes requerem de Vossa Excelência a 

procedência do pedido com a homologação da alteração do regime de 

bens de casamento dos postulantes, de comunhão parcial de bens para 

separação total de bens consoante fundamentação supra, atribuindo-se 

efeitos EX NUNC, a partir de então, conforme manifestação livre das 

partes. Com o trânsito em julgado da sentença homologatória, a expedição 

dos mandados de averbação ao cartório de registro civil desta Comarca. 

Eu, , digitei. JACIARA, 23 de julho de 2018 TANIA REGINA MENEZES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM AEROPORTO II, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 - TELEFONE: ( )

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 116957 Nr: 4223-56.2018.811.0010

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DIAS MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerry Lucio Dias da Silva 

Junior - OAB:AM/11272

 ....Com tais considerações, a despeito dos eventuais predicados 

pessoais dos requerentes, em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa de DANIEL DIAS MORENO e, consequentemente, mantenho a 

prisão cautelar.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 13613 Nr: 292-36.2004.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALDY FERREIRA BURTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602
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 Vistos.

Considerando que o Ministério Público Estadual manifesta-se no sentido de 

desistência das oitivas das testemunhas MARCELO DE SOUZA 

VALADARES e EVESON FRANCISCO ALVES NUNES, HOMOLOGO a 

desistência de suas oitivas.

Não sendo pleiteado diligências pelas partes, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, nos termos do artigo 402, do CPP, desde já declaro encerrada 

a instrução e determino que seja dada vista as partes para apresentação 

de alegações finais, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a teor do art. 

403, §3º, do CPP.

Cumpra-se com urgência por ser processo afeto à meta 2.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 105131 Nr: 8705-81.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR DE OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Vistos.

 Trata-se de ação penal em face de VALMOR DE OLIVEIRA GONÇALVES, 

condenado a 03 (três) meses de detenção, em razão da prática do crime 

previsto no artigo 129, §9°, do Código Penal.

O representante do Ministério Público manifestou-se para que seja julgada 

extinta a punibilidade do acusado.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao representante do 

Ministério Público, vez que resta comprovado nos autos o integral 

cumprimento da pena imposta ao acusado, conforme certidão apresentada 

nos autos (Ref. 24).

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando VALMOR DE OLIVEIRA 

GONÇALVES, qualificado nos autos, nos termos do artigo 66, inciso II c/c 

artigo 109, da Lei Federal nº 7.210/1984.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71472 Nr: 12362-02.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRANCISCO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO FRANCISCO RAMOS, Filiação: 

Maria Auxiliadora da Silva e Daniel Francisco Ramos, data de nascimento: 

19/02/1973, brasileiro(a), natural de Recife-PE, 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra MARCELO FRANCISCO RAMOS, brasileiro, solteiro, serviços 

gerais, filho de Maria Auxiliadora da Silva e Daniel Francisco Ramos, 

nascido em 19/02/1973, natural de Recife/PE, residente e domiciliado na 

Região Água funda, atrás da Martelli, Chácara dois irmãos, 2 Km CR, 

Jaciara/MT, pela prática dos seguintes fatos delituosos: Consta que dia 16 

de agosto de 2015, por volta das 19h45min., na Rua Irerê, n. 1185, Bairro 

Planalto, neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado MARCELO 

FRANCISCO RAMOS, com consciência e vontade, praticou ato obsceno 

em lugar público, aberto e exposto ao público. Com efeito, extrai-se dos 

autos que na data dos fatos, a vítima Jéssica França Neto trabalhava no 

estabelecimento “Espetinho Sabor Goiano”, localizado na Rua Irerê, n. 

1185, Bairro Planalto, momento em que o denunciado apareceu, em 

aparente estado de embriaguez, e começou a perturbar todos que ali 

estavam. Como se não bastasse, o implicado ainda praticou ato obsceno 

na frente dos clientes do estabelecimento, colocando os órgãos genitais à 

mostra e masturbando-se, causando muito constrangimento não só na 

vítima, mas também em toda a clientela, vez que tratavam-se de famílias 

com crianças. Diante da situação, a testemunha Jéssica pediu para que o 

denunciado parasse e diante da negativa deste, acionou a Polícia Militar. 

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia MARCELO FRANCISCO RAMOS, como incurso nas disposições 

do artigo 233, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a 

presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver 

processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, 

devendo ao final serem condenado. Requer-se, por fim, a intimação das 

testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. 

Rol de testemunhas: 01. SD PM Eder Rocha, B.O. de f. 07-verso; 02. SGT 

PM Cruz, B.O. de f. 07-verso; 03. Jéssica França Neto, f. 09. Jaciara, 14 

de janeiro de 2016. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado MARCELO FRANCISCO 

RAMOS conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o 

requerimento formulado pelo Ministério Público (Ref. 91).Cite-se o acusado 

via edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 30 de maio de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 77278 Nr: 1201-58.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON PEREIRA CAVALCANTE, Cpf: 

97206768172, Rg: 1089831-0, Filiação: Maria Lourença Pereira Cavalcante 

e Teotonio Delmon Cavalcante, data de nascimento: 03/07/1980, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, motorista, Telefone 

66972562-03. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o 

réu EDSON PEREIRA CAVALCANTE, devidamente qualificado nos autos, 

como incurso no artigo 129, § 9º e artigo 147, cabeça, c/c artigo 61, II, “f”, 

todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.Em 

obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar-lhe a 

respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo 

artigo 68, cabeça, do Código Penal.I – Do crime tipificado no art. 147, 

cabeça, do Código Penal.Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código 

Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo 

a valorar; é possuidor de maus antecedentes, pois registra duas 

condenações com trânsito em julgado em face do mesmo, devendo uma 

delas ser valorada com maus antecedentes e a outra como reincidência; 

não há dados concretos nos autos para auferir a sua conduta social, 

razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; não há nos autos 

elementos para auferir a personalidade do réu, razão pela qual não deve 

ser sopesada a seu desfavor; os motivos são próprios do tipo, nada tendo 

a valorar; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as 

consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não 

contribuiu para o crime. Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe 
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a pena base para o crime em análise em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias 

de detenção.Não concorrem circunstâncias atenuantes.Concorre as 

agravantes da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e violência contra a 

mulher na forma da lei específica (art. 61, inc. II, “f”, do CP) razão pela qual 

agravo a pena dosada, em conjunto, em 16 (dezesseis) dias, passando a 

dosá-la em 02 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção.Não concorrem 

causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno 

definitiva a reprimenda fixada para o crime em análise.II – Do crime 

tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal.Analisadas as diretrizes do 

artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria 

do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, pois 

registra duas condenações com trânsito em julgado em face do mesmo, 

devendo uma delas ser valorada com maus antecedentes e a outra como 

reincidência; não há dados concretos nos autos para auferir a sua 

conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; não 

há nos autos elementos para auferir a personalidade do réu, razão pela 

qual não deve ser sopesada a seu desfavor; os motivos são próprios do 

tipo, nada tendo a valorar; as circunstâncias são próprias do tipo, nada 

tendo a valorar; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a 

valorar; a vítima não contribuiu para o crime. Assim, considerados todos 

estes fatores, fixo-lhe a pena base para o crime em análise em 07 (sete) 

meses e 3 (três) dias de detenção.Não concorrem circunstâncias 

atenuantes.Concorre a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), 

razão pela qual agravo a pena dosada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, 

passando a dosá-la em 08 (oito) meses e 8 (oito) dias de detenção.Não 

concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual 

torno definitiva a reprimenda fixada para o crime em análise.DO 

CONCURSO MATERIAL DE CRIMESAplicando-se a regra contida no art. 69, 

do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente a 10 (dez) meses e 

12 (doze) dias de detenção.Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o 

SEMIABERTO, conforme artigo 33, § 2º, “c” do Código de Penal, uma vez 

que o réu é reincidente.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade do 

réu por restritiva de direitos, uma vez que o mesmo não satisfaz os 

requisitos contidos no artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como em 

razão de sua reincidência.Por ser reincidente, também não faz jus ao 

sursis.Concedo o direito de o réu recorrer em liberdade, uma vez que não 

estão presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva, se por 

outro motivo não estiver preso.Deixo de fixar o valor mínimo para a 

reparação dos danos, por não haver pedido neste sentido.Por derradeiro, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais.Oportunamente, 

após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes 

providências:1)Expeça-se guia de execução penal;2)Oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com 

sua devida identificação, para cumprimento do quanto disposto pelos 

artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição 

Federal de 1988;3)Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal 

e à POLITEC e INFOSEG;4)Proceda-se à detração da pena do réu pelo 

tempo que o mesmo ficou custodiado preventivamente;5)Proceda-se as 

demais anotações de estilo.Publique-se; Registre-se; Intimem-se; 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 12 de julho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 21272 Nr: 1655-82.2009.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PRADO COLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A, WILSON LOPES - OAB:7396-B

 Vistos.

Certificada a tempestividade (16.07.2018), recebo o recurso de apelação 

interposto pela defesa do acusado (09.07.2018), em seu duplo efeito, nos 

termos do artigo 597 do Código de Processo Penal.

Vista ao apelante para apresentar suas razões no prazo legal e, após, ao 

apelado para, querendo, contrarrazoar no prazo legal, certificando-se.

Após, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, observando-se as formalidades legais, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 47914 Nr: 3175-09.2011.811.0010

 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): ELTON MORAES DA SILVA, EVANDRO 

JUSTINO SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI - 

OAB:01989/2016, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO do Advogado DR. CHRISTIAN MASSAYOSHI B. KOIAMA, via 

DJE, da r. sentença de fls. 242/252.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 51175 Nr: 3070-95.2012.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ

 Certifico e dou fé que impulsionoos presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogado DR. CARLOS ALBERTO SANTOS, via DJE, da r. 

senttença de fls. 157/164.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000902-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON WAGNEI DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

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: 

1000902-30.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: CELSON WAGNEI DE MORAES 

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: 1000345-09.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEDRO DA COSTA (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: 

1000345-09.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: APARECIDO PEDRO DA COSTA 

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

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98916 Nr: 6132-46.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Martin Paes de Barros, Diego Martin 

Paes de Barros, Agropecuaria Mandala Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial formulada 

por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de AGROPECUÁRIA MANDALA LTDA – 

EPP, DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS e DIEGO MARTIN PAES DE 

BARROS.

À ref. 37 o autor pugna pela extinção do feito em razão da perda do 

objeto.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos e em consulta ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observo que o requerente é um dos interessados 

na recuperação judicial de nº 11482-29.2014.811.0015, em tramite junto a 

3ª Vara da Comarca de Sinop.

Verifico, outrossim, que naqueles autos fora deferida a recuperação 

judicial, sendo certo que com ela a dívida anterior é extinta e o débito pago 

de acordo com plano de recuperação judicial, aprovado por todos os 

credores.

 Assim, a tramitação do processo contra o executado não tem mais 

sentido, posto que houve novação da dívida, cujas condições foram 

estabelecidas no processo de recuperação judicial.

 Diante disso, DEFIRO O PEDIDO DO EXEQUENTE e JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto 

(art. 485, VI do CPC).

 Custas remanescentes pelo exequente.

 P.R.I. Traslade-se cópia desta decisão para os embargos em apenso 

(105983) e intimem-se as partes para que se manifestem no prazo legal. 

Com o transito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 15531 Nr: 1192-58.2005.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Schornobay

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deni Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a informação de fls. 298 e 298-verso, determino o cancelamento da 

hasta pública sobre o imóvel de matricula nº 2.916 do CRI desta Cidade e 

Comarca de Juara (fls. 143/146-verso), eis que foi adjudicado por PAULO 

SÉRGIO FERREIRA, nos autos nº 728-39.2002.811.0018 sob o código 

7020 da 2ª Vara desta Comarca.

Intime-se o patrono da parte exequente para se manifestar o que entender 

de direito, no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102377 Nr: 7949-48.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins & Bezerra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Dunice Pereira Brito 

- OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Deixo de homologar o acordo e determinar a extinção do feito, tendo em 

vista que o mesmo foi sentenciado à ref. 11.

Demais disso, tendo em vista que o autor não desistiu do recurso de 

apelação de ref. 15 e em que pese os argumentos recursais, nos termos 

do art. 485, §7º, do CPC/2015, tenho que a sentença que indeferiu a inicial 

deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Assim, considerando que pelo novo Código de Processo Civil não há mais 

juízo de admissibilidade da apelação (art. 1.010, §3°, NCPC) e que a parte 

adversa sequer foi citada, uma vez que não foi constituída em mora, 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70461 Nr: 1503-97.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Garutti de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ZANIN - OAB:24478

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o necessário para a 

realização do ato.Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 462 de 738



2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 36441 Nr: 607-30.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genetriz Euripedes Ferreira Martins-ME, 

Genetriz Euripedes Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GENETRIZ EURIPEDES FERREIRA 

MARTINS-ME, CNPJ: 0466875800153, Inscrição Estadual: 13.204.141-3 e 

atualmente em local incerto e não sabido GENETRIZ EURIPEDES FERREIRA 

MARTINS, Cpf: 33088217100, 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: 05/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GENETRIZ EURIPEDES 

FERREIRA MARTINS-ME e GENETRIZ EURIPEDES FERREIRA MARTINS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2503/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/02/2010

 - Valor Total: R$ 9.721,00 - Valor Atualizado: R$ 9.721,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 59, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 18 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65608 Nr: 2745-28.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cordeiro Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clotildes Fagundes Duarte - 

OAB:5251 MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:6294 B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de ação de execução proposta por Banco Yamaha Motor do 

Brasil S/A em face de Antônio Cordeiro Ramos, ambos qualificados nos 

autos.

Determinada a citação do executado para pagar a dívida, antes que 

ocorresse seu efetivo cumprimento, o exequente peticionou (Ref:70), 

pugnando pela extinção da ação, a ante o manifesto desinteresse em 

prosseguir com a demanda.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, antes mesmo que ocorre a triangularização processual a 

parte autora declarou que não possui mais interesse no prosseguimento 

da presente demanda, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66241 Nr: 3206-97.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Pedro Marmol Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTORIA

Considerando o teor da decisão proferida em 14.03.2018 e 11.04.2018, 

pelo colegiado da Segunda Seção do STJ, encaminhada através do Ofício 

Circular nº 052/2018/NUGEP/JLQ e Ofício STJ nº 374/2018-CD2S, que 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados no STJ quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos e, suspendeu o andamento 

de todas as ações em trâmite no país até o início do funcionamento da 

plataforma online criada para adesão do acordo homologado perante o 

STF, DETERMINO a suspensão do presente feito, até o deslinde da 

questão perante o STJ.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 20859 Nr: 3245-75.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jocelino de Oliveira Neto- rep. Lucia 

Helena Borges Oliveira, Lucia Helena Borges Oliveira, Ana Maria 

Derenuusson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo da suspensão. Assim promovo 

vistas ao patrono da parte exequente, para requerer o que de direito, no 

prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61111 Nr: 3725-09.2013.811.0018

 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: Jurandyr Barros de Carvalho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Carlos Ortiz ME, Luiz Carlos Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT, Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 Considerando que a publicação fl.247 DJE nº 10279, não constou o nome 

do patrono do requerente oonforme procuração fl.190, promovo nova 

publicação para intimação do advogado Dr. Marcelo Rubens Betarello 

Setolin quanto ao teor da sentença fl.243/245.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74534 Nr: 3455-14.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Viol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:MS/12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, TONI FERNANDES SANCHES - OAB:19529/O

 D E C I S Ã O

Altere-se a classe processual para fazer constar “cumprimento de 

Sentença”.

Recebo o cumprimento de sentença.

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 previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101249 Nr: 7398-68.2017.811.0018

 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: Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogerio Augusto da Silva

 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:

 D E S P A C H O

Expeça-se alvará para levantamento dos valores vinculados nestes autos 

junto à Conta Única para serem pagos ao requerente, conforme dados 

informados em Ref:48.

Com a juntada do alvará devidamente pago, volte-me os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77788 Nr: 1019-48.2016.811.0018

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Publicos do Estado 

de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, Celso Alves Pinho - OAB:12709/MT, 

Juciane Pereira Lima - OAB:17.763/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Diante da inercia do apelado em apresentar contrarrazões no prazo legal, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81176 Nr: 2548-05.2016.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Alves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 S E N T E N Ç A

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora 

alegando em síntese que houve omissão na sentença proferida nos autos, 

eis que não determinou o levantamento do deposito judicial dos valores 

depositados nos autos.

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 há de 

se observar que na minuta acostada do acordo consta o pedido de 

levantamento do deposito judicial destes autos, a serem feitos em favor do 

patrono do autor (Dr. Manoel Archanjo Dama Filho).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS RECEBO os embargos e os PROVEJO 

para sanar a omissão apontada determinando o imediato levantamento, via 

alvará, dos valores depositados nos autos, a serem pagos ao patrono do 

autor, conforme minuta acordada entre as partes e já homologada por este 

Juízo (Ref:50).

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87143 Nr: 304-69.2017.811.0018

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 D E S P A C H O

Constato que restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes.

Assim, diante da apresentação de embargos monitórios (f.97/124), 

INTIME-SE a parte embargada/requerente para responder os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, §5º do CPC), eis que em manifestação 

de Ref: 40, equivocadamente a autora relata que os embargos não foram 

apresentados.

Após, concluso para deliberação.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68497 Nr: 562-50.2015.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Crixi Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Defiro em parte o pedido de Ref. 68 e para tanto, determino a pesquisa de 

endereços SOMENTE nos sistemas conveniados do TJMT.

Caso seja localizado endereço da parte requerida, sendo este diferente do 

já contido nos autos, expeça-se novo mandado.

De outro modo, caso seja o mesmo endereço, intime-se a parte autora 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32512 Nr: 573-89.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gautier Faria Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Cristina Daniel Vergueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.108/110, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62165 Nr: 4792-09.2013.811.0018

 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: Jair Aparecido Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimar a patrona da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.102/106, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74056 Nr: 3194-49.2015.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Diones de Oliveira Morimã Sirauip

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilzete Sirayup Kayabis, Jair Morimã Sirayup

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 D E S P A C H O

Diante do noticiado pela Defensoria Pública (Ref: 101), onde informa que o 

Defensor estará em gozo de férias na data da audiência que ocorreria no 

dia 26.07.2018, e pugna por sua remarcação eis é conhecedor do caso e 

não entende como favorável a nomeação de dativo para o ato, tenho que 

acolher o pedido é medida que se impõe.

Para tanto, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para ser 

realizada na data de 06.09.2018 às 16h15min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59828 Nr: 2379-23.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milan Calvo & Milan Ltda - ME, Marcio Shiderley 

Santana Milan Calvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencia, para cumprimento do mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66167 Nr: 3156-71.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artur Bidolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTORIA

Considerando o teor da decisão proferida em 14.03.2018 e 11.04.2018, 

pelo colegiado da Segunda Seção do STJ, encaminhada através do Ofício 

Circular nº 052/2018/NUGEP/JLQ e Ofício STJ nº 374/2018-CD2S, que 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados no STJ quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos e, suspendeu o andamento 

de todas as ações em trâmite no país até o início do funcionamento da 

plataforma online criada para adesão do acordo homologado perante o 

STF, DETERMINO a suspensão do presente feito, até o deslinde da 

questão perante o STJ.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75112 Nr: 3732-30.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Tolentino Magalhães, Alice de Campos 

Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de sobrestamento do feito (ref: 38).

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40256 Nr: 710-03.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaciara Motors Ltda, MMC Automotores do 

Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605-B/MT, Carlos Augusto Falletti - 

OAB:83341, CIRO JOSÉ CALLEGARO - OAB:249941, Felicio Hirocazu 

Ikeno - OAB:3470, Samuel de Campos Widal Filho - OAB:7197-B, 

Tamara Soares de Souza - OAB:24002-O, Willy Alberto Heitmann 

Neto - OAB:20763

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada da Carta Precatória de fl.670/671, no prazo 

legal.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-04.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCI JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO)

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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 JUARA Processo: 1000195-04.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: IDERCI JOSE MARTINS REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta que não contratou qualquer empréstimo com a 

promovida; no entanto, alega que estão sendo descontadas de seu 

benefício previdenciário, parcelas nos valores de R$ 33,00, R$ 24,50 e R$ 

19,73, referentes a três empréstimos consignados, as quais não 

reconhece. Quanto à preliminar arguida, qual seja, da incompetência deste 

Juizado diante da necessidade de produção de prova complexa – perícia 

grafotécnica, desde logo afasto, considerando que tal meio de prova é 

dispensável ao deslinde da causa, conforme se verá no mérito, eis que 

existem nos autos, outros elementos aptos a verificar as alegações das 

partes e firmar a convicção deste juízo. Passo ao mérito. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de improcedência da demanda. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter realizado os empréstimos consignados. Em 

contestação, a parte ré logrou demonstrar a legitimidade dos empréstimos 

consignados por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico entre as partes e a obrigação de pagar que atinge a 

esfera jurídica da parte autora. Foram apresentados os três contratos de 

empréstimos, nas quais consta a assinatura do promovente, que anuiu 

com suas cláusulas e condições. Confrontando as assinaturas nos 

contratos, com as assinaturas da parte autora existentes na procuração, 

ata de audiência, e documentos pessoais, verifica-se que elas se 

assemelham, possuindo o mesmo estilo de escrita e caligrafia das letras, 

havendo ainda, um padrão “trêmulo”; do que se conclui haver identidade 

entre ambas. Todavia, não é somente a assinatura do promovente nos 

contratos que considero suficiente como prova de relação negocial entre 

as partes, havendo mais elementos para tanto, como o fato de seus 

documentos pessoais (RG e CPF) e o comprovante de residência estarem 

anexadas com os instrumentos. Além disso, não houve qualquer alegação 

do promovente de que teria ocorrido perda, furto ou extravio de seus 

documentos, o que poderia, a princípio frise-se, indicar a ocorrência de 

fraude, utilizando-se de seus documentos. Ora, se os mesmos foram 

apresentados no ato da contratação bancária, fácil concluir que foi o 

próprio promovente quem solicitou os empréstimos, assinou e anuiu aos 

termos contratuais. Presume-se ainda, que recebeu os recursos 

emprestados pela instituição financeira. Por consequência, não há como 

alegar que não recebeu tais valores, ou que teriam sido “depositados em 

contas de terceiro”, pois se contratara os empréstimos (que restou 

plenamente comprovado), mas não tivesse recebido o montante 

emprestado, certamente teria reclamado ou registrado essa ocorrência, o 

que não se vislumbra no presente caso. O promovente questiona ainda, 

as provas apresentadas pela promovida, alegando conter falhas e vícios, 

o que no entanto, não se verifica, nem possuem o condão de anular os 

contratos entre as partes. Tais documentos anexados possuem 

informações que convergem com as informações apresentadas pelo INSS 

quanto aos empréstimos, não havendo a princípio qualquer motivo a 

afastá-los. Não se tratam de “prints” de documentos, conforme argumenta, 

mas cópias dos contratos de empréstimos, contendo cópias dos 

documentos pessoais da própria parte autora que só poderiam ter sido 

fornecidos pela própria. Quanto às diferenças de valores entre o que foi 

contratado e o que foi depositado, deve-se ressaltar que os contratos em 

que o promovente alega ter ocorrido divergência de valores, se tratam de 

“refinanciamentos”: nestes, junto com o saldo devedor de um empréstimo 

anterior, normalmente acresce-se mais um montante a ser emprestado ao 

mutuário, que é o valor a ser depositado em favor deste. Portanto, a 

diferença entre o valor depositado e o que foi contratado é o que foi 

refinanciado, não havendo qualquer irregularidade nessa operação, ainda 

mais se fora anuída pelo mutuário. Por fim, embora se saiba que não exista 

agência da promovida nesta cidade, fato notório é que as instituições 

financeiras têm se utilizado dos chamados correspondentes bancários 

para contratar empréstimos consignados, em que certamente o 

promovente compareceu para pactuá-los, não havendo qualquer 

estranheza nisso. Em conclusão, os contratos de EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO devidamente assinados pela parte autora, provando a 

relação jurídica existente entre as partes forçam a reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade dos descontos. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência de débitos, restituição de valores cobrados ou indenização 

por danos morais, pelo que a improcedência desses pedidos é medida que 

se impõe. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, 

inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser 

aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, 

REVOGO a liminar concedida inicialmente que suspendera os descontos 

em favor da promovida. Oficie-se o INSS acerca dessa decisão. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-71.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCI JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000197-71.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: IDERCI JOSE MARTINS REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Primeiramente, RETIFIQUE-SE o 

pólo passivo da ação, para constar como promovida, BV FINANCEIRA 

S.A., conforme requerido na contestação. Dispensado o relatório, 
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conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que não 

contratou qualquer empréstimo com a promovida; no entanto, alega que 

estão sendo descontadas de seu benefício previdenciário, parcelas no 

valor de R$ 63,00 referente a um empréstimo consignado, a qual não 

reconhece. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. 

Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser 

aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive a inversão do ônus probatório, providência perfeitamente 

admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é 

capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter realizado 

qualquer negócio com a ré. Em contestação, a promovida logrou 

demonstrar a legitimidade do empréstimo consignado por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico entre as 

partes e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. 

Foi apresentado o contrato de empréstimo, na qual consta a assinatura do 

promovente, que anuiu com suas cláusulas e condições. Confrontando as 

assinaturas no contrato, com as assinaturas da parte autora existentes na 

procuração, ata de audiência, e documentos pessoais, verifica-se que 

elas se assemelham, possuindo o mesmo estilo de escrita e caligrafia das 

letras, havendo ainda, um padrão “trêmulo”; do que se conclui haver 

identidade entre ambas. Todavia, não é somente a assinatura do 

promovente no contrato que considero suficiente como prova de relação 

negocial entre as partes, havendo mais elementos para tanto, como o fato 

de seus documentos pessoais (RG e CPF) e o comprovante de residência 

estarem anexadas com o instrumento. Além disso, não houve qualquer 

alegação do promovente de que teria ocorrido perda, furto ou extravio de 

seus documentos, o que poderia, a princípio frise-se, indicar a ocorrência 

de fraude, utilizando-se de seus documentos. Ora, se os mesmos foram 

apresentados no ato da contratação bancária, fácil concluir que foi o 

próprio promovente quem solicitou o empréstimo, assinou e anuiu aos 

termos contratuais. Presume-se ainda, que recebeu os recursos 

emprestados pela instituição financeira. Por consequência, não há como 

alegar que não recebeu tais valores, ou que teriam sido “depositados em 

contas de terceiro”, pois se contratara os empréstimos (que restou 

plenamente comprovado), mas não tivesse recebido o montante 

emprestado, certamente teria reclamado ou registrado essa ocorrência, o 

que não se vislumbra no presente caso. O promovente questiona ainda, 

as provas apresentadas pela promovida, alegando conter falhas e vícios, 

o que no entanto, não se verifica, nem possuem o condão de anular os 

contratos entre as partes. Tais documentos anexados possuem 

informações que convergem com as informações apresentadas pelo INSS 

quanto aos empréstimos, não havendo a princípio qualquer motivo a 

afastá-los. Não se tratam de “prints” de documentos, conforme argumenta, 

mas cópias dos contratos de empréstimos, contendo cópias dos 

documentos pessoais da própria parte autora que só poderiam ter sido 

fornecidos pela própria. Quanto às diferenças de valores entre o que foi 

contratado e o que foi depositado, deve-se ressaltar que os contratos em 

que o promovente alega ter ocorrido divergência de valores, se tratam de 

“refinanciamentos”: nestes, junto com o saldo devedor de um empréstimo 

anterior, normalmente acresce-se mais um montante a ser emprestado ao 

mutuário, que é o valor a ser depositado em favor deste. Portanto, a 

diferença entre o valor depositado e o que foi contratado é o que foi 

refinanciado, não havendo qualquer irregularidade nessa operação, ainda 

mais se fora anuída pelo mutuário. Mas, de certa forma não assiste razão 

ao promovente ao alegar que só teria sido depositado o valor de R$ 

724,10, em que pese o empréstimo ter sido de mais de R$ 2.000,00. Isso 

porque, ao questionar essa diferença, o extrato a que se refere o autor é 

na verdade o extrato fornecido pelo INSS, em que consta o valor de R$ 

724,10 como sendo o valor bruto recebido como benefício. Nada tem a ver 

com o mútuo pactuado. Quanto à alegada irregularidade no endereço 

mencionado no contrato, argumentando não ter propriedade rural neste 

município, tal alegação soa impertinente, pois claramente se trata de mero 

erro de digitação sem conferência. Isto porque, em que pese constar 

“zona rural” como bairro, por outro lado consta como logradouro a Rua 

Leopoldo José Prebianca, mesmo endereço que consta na inicial, e 

portanto o local em que o promovente reside. Não é portanto, um fato que 

possa invalidar o instrumento apresentado. Por fim, embora se saiba que 

não exista agência da promovida nesta cidade, fato notório é que as 

instituições financeiras têm se utilizado dos chamados correspondentes 

bancários para contratar empréstimos consignados, em que certamente o 

promovente compareceu para pactuá-los, não havendo qualquer 

estranheza nisso. Em conclusão, o contrato de EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO apresentado e devidamente assinado pela parte autora, 

provando a relação jurídica existente entre as partes força a reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade dos descontos. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência de débitos, restituição de valores cobrados ou indenização 

por danos morais, pelo que a improcedência desses pedidos é medida que 

se impõe. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, 

inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser 

aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, 

REVOGO a liminar concedida inicialmente que suspendera os descontos 

em favor da promovida. Oficie-se o INSS acerca dessa decisão. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-29.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000064-29.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: APARECIDO RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Reclamação interposta na secretaria do Juizado, 

em que o promovente aduz ser titular da linha telefônica de SMP (serviço 

móvel pessoal) – (66) 99612-5660, a qual possui um plano no valor de R$ 

64,90 mensais, que lhe possibilita 70 minutos de ligações à distância (DDD) 

para qualquer operadora. Contudo, alega que a fatura com vencimento em 

11/2017 veio com valor de R$ 265,72, a qual não concorda, eis que a 

operadora informara que essa cobrança era oriunda de ligações de longa 

distância; pelo que requereu o restabelecimento do plano contratado, a 

emissão de nova fatura de 11/2017 com o valor excedente cobrado, e 

indenização por danos morais. Analisando os elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. 

Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser 

aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive a inversão do ônus probatório, providência perfeitamente 

admitida, já que somente a reclamada pode produzir provas conclusivas 
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acerca da lide. Em contestação, a reclamada não impugnou 

especificamente o plano que o promovente alegou ter contratado, seja o 

valor (64,90), seja o benefício (70 minutos de ligação para qualquer 

operadora). Alega apenas que o valor cobrado a mais na fatura refere-se 

a pacotes adicionais de internet e a ligações de longa distância. Porém, tal 

argumento não procede. A fatura questionada discrimina o uso de internet 

móvel, mas não impôs qualquer cobrança por isso; decerto porque o autor 

usou dentro do limite disponível. Por isso não procede a alegação e 

cobrança por este serviço. Quanto às ligações de longa distância, verifico 

que o promovente também fez uso dentro do limite de minutos contratado – 

70, cuja soma de minutos dessas ligações não chegou a esse montante. 

No entanto, as ligações listadas nas páginas 3 e 4 da fatura foram 

cobradas. Portanto, verifico que a promovida cobrou por serviço que não 

deveria, não cumprindo o benefício concedido ao promovente com o plano 

contratado, caracterizando falha na prestação do serviço. Dessa forma, 

procede o pedido de emissão de nova fatura de 11/2017, limitado ao valor 

contratado, e excluindo os valores cobrados pelas ligações de longa 

distância. Por consequência, o plano contratado nas condições expostas 

acima, e no valor citado, deve ser restabelecido, ou seja, mantido. Quanto 

aos danos morais, não vislumbro sua ocorrência no presente caso. O fato 

da promovida ter descumprido um dever contratual, por si só não presume 

que o promovente tenha sofrido qualquer dano extrapatrimonial, tampouco 

que este derive do próprio fato relatado. Além disso, não indicou qualquer 

fato ou motivo derivado dessa cobrança indevida que tenha lhe causado 

intensos transtornos e abalado seu estado psicológico. Portanto, a 

improcedência desse pedido é medida que se impõe. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de CONDENAR a parte promovida na obrigação de 

fazer, consistente em RESTABELECER o plano de telefonia móvel com o 

promovente, no valor de R$ 64,90 mensais, com direito a 70 minutos de 

ligações de longa distância para qualquer operadora; bem como EMITIR 

nova fatura de 11/2017 no valor contratado, e excluindo o montante 

excedente que fez a fatura chegar ao valor de R$ 265,72, sob pena de 

cominações legais. E por consequência, o faço com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-13.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000175-13.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA REQUERIDO: 

ABRIL COMUNICACOES S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT Vistos e etc, Trata-se de “Embargos de Declaração” 

opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT visando 

suprir suposta omissão, contradição e obscuridade na sentença de ID 

13817778. Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de 

declaração, eis que tempestivos. 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 mérito do julgamento. Ocorre que, 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. Sobre o 

assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem 

recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não 

padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, 

contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e 

obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da 

matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 18/08/2017). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não 

constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão 

embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição 

(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, 

contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a 

rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017). No caso em apreço, trata-se 

de mero inconformismo com a sentença que deverá ser atacada por meio 

de recurso próprio. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. P.R.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 60475 Nr: 3086-88.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Claudio Figueredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CLAUDIO FIGUEREDO, Cpf: 

94832749153, Rg: 1228686-9, Filiação: Ereni Machado Figueredo e João 

Figueredo, data de nascimento: 07/02/1979, brasileiro(a), natural de Santa 

Helena-PR, solteiro(a), vaqueiro, Telefone (66) 8114-0528. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o acusado Luiz Claudio Figueredo, devidamente qualificado 

nos autos, como incurso nas penas dos artigos 14 e 16, ambos da Lei n. 

10.826/03 c/c artigo 70 do Código Penal. Passo à dosimetria da pena. (...) 

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - reprimenda em 

02 (dois) anos de reclusão e 30 dias-multa, ante ausência de agravantes, 

causas de diminuição ou de aumento de pena.POSSE OU PORTE ILEGAL 

DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - 03 (três) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.(...) estabeleço o regime aberto para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade, em local a ser definido em 

sede de execução de pena, através da competente audiência 

admonitória.Contudo, substituo a pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade 

ou a entidades públicas e limitação de fim de semana, por entender não 
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faltar alguns dos requisitos capitulados no artigo 44 do Código Penal para 

a sua concessão. (...) Deixo de conceder ao acusado a suspensão 

condicional da pena (...) Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, devendo o mesmo ser intimado para seu 

pagamento após calculo judicial. Sendo negativo, certifique-se e 

averbe-se junto ao Distribuidor comunicando o Tribunal de Justiça para as 

providências de estilo.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu 

no rol dos culpados, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena em 

autos apartados de execução penal e comunique-se ao TRE/MT, ao INI, ao 

INFOSEG e ao Cartório Distribuidor, cumprindo-se as demais 

determinações constantes da CNGC.Nos termos do art. 25 da Lei n. 

10.826/03, encaminhem-se as armas de fogo, munições e demais objetos 

apreendidos (fls. 37) ao Comando do Exército para destruição/doação, 

inclusive requisitando-se junto ao Diretor da Cadeia Pública de Juara, 

conforme decisão de acautelamento de fls. 62/63.P. R. I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 20 de julho de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 114326 Nr: 4838-22.2018.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Cristóvão Rodrigo Piovesan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da 3° Vara Criminal de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PIOVESAN - 

OAB:23046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição da fiança e das munições 

formulado por CRISTOVÃO RODRIGO PIOVESAN, com fulcro no artigo 337 

do Código de Processo Penal, mediante termo nos autos.Expeça-se alvará 

para levantamento do valor, observando-se a conta informada às fls. 5 e 

15.Ciência ao Ministério Público. Após o cumprimento dos itens supra, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se.Juara/MT, 20 de julho de 2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111465 Nr: 3661-23.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdS, CdAP, SABdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Aristides de José Botelho de Oliveira - 

OAB:3.911-MT, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:174974, Danilo 

Tenório dos Santos - OAB:23996/O

 Cód. 111465

Vistos.

Certifique-se a tempestividade do Recurso em Sentido Estrito interposto 

pelo Ministério Público (ref. 105). Sendo tempestivo, RECEBO-O, na forma 

do art. 581, inciso V do CPP.

 Considerando que as razões do recurso foram oferecidas quando da sua 

interposição, intime-se a Defesa para oferecer as suas contrarrazões no 

prazo legal.

Assim, após a apresentação das contrarrazões, voltem os autos 

conclusos para eventual juízo de retratação do recurso, nos termo do art. 

589 do CPP.

 Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000769-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREITAS & MARQUES LTDA - ME (RÉU)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), para cumprimento do mandado no bairro Centro, no prazo de 

05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor deverá ser 

recolhido por meio do sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GRACIELI KANZLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001031-53.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: MARIA GRACIELI 

KANZLER VISTOS. Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Cumprida a determinação anterior, da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. De preambulo, 

cumpre salientar que a nova sistemática do diploma processual vigente 

trouxe como um dos seus vetores principiológicos a busca por uma 

solução consensual de conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de 

transição e consolidação de um novo sistema provoca inúmeras 

mudanças de posicionamento e, neste contexto, a ação de execução de 

títulos conservou sua condição de procedimento especial, sendo 

despicienda a designação prévia de audiência de conciliação/mediação no 

presente feito, razão pela qual passo ao exame da exordial. Nesse 

sentido, colhe-se da lição doutrinária: “A regra, ao preservar o 

procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o comparecimento das 

partes para a audiência de conciliação ou de mediação do art. 334. A 

ausência de previsão deve ser interpretada como tomada de opção 

consciente do legislador de não submeter os embargos à execução ao 

procedimento comum, o que não impede, de qualquer sorte, que o 

magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para aquele fim, 

fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, Cassio 

Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o executado 

para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais juros, custas 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, por 

meio de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele pertença 

(art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos não terão efeito 
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suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para 

concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 

828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (Art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001032-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

J. B. DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001032-38.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: J. B. DE OLIVEIRA - 

ME, JOAO BENTO DE OLIVEIRA VISTOS. Intime-se o exequente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, no 

prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumprida a 

determinação anterior, da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do 

diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação de execução de títulos conservou sua condição de 

procedimento especial, sendo despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito, razão pela qual 

passo ao exame da exordial. Nesse sentido, colhe-se da lição doutrinária: 

“A regra, ao preservar o procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o 

comparecimento das partes para a audiência de conciliação ou de 

mediação do art. 334. A ausência de previsão deve ser interpretada como 

tomada de opção consciente do legislador de não submeter os embargos 

à execução ao procedimento comum, o que não impede, de qualquer 

sorte, que o magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para 

aquele fim, fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, 

Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, por meio de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO ZANACHI SULAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001039-30.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: VALDOMIRO 

ZANACHI SULAS EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL VISTOS. 

Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Cumprida a determinação anterior, da análise da petição inicial 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. De preambulo, cumpre salientar que a nova 

sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos seus 

vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação de execução de títulos conservou sua condição de 

procedimento especial, sendo despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito, razão pela qual 

passo ao exame da exordial. Nesse sentido, colhe-se da lição doutrinária: 

“A regra, ao preservar o procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o 

comparecimento das partes para a audiência de conciliação ou de 

mediação do art. 334. A ausência de previsão deve ser interpretada como 

tomada de opção consciente do legislador de não submeter os embargos 

à execução ao procedimento comum, o que não impede, de qualquer 

sorte, que o magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para 

aquele fim, fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, 

Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, por meio de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 
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depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000333-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000333-47.2018.8.11.0025 

AUTOR: MILTON GONCALVES DA SILVA RÉU: MATO GROSSO GOVERNO 

DO ESTADO VISTOS. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos, nos termos do que foi oficiado à instância superior, 

mediante a prestação de informações requeridas. Considerando que ao 

agravo interposto foi concedido efeito suspensivo, tão-somente para 

sobrestar a obrigação de recolher custas iniciais, há que se dar 

continuidade ao procedimento, mesmo que a parte esteja, 

momentaneamente, litigando de forma graciosa. Dito isso, pretende o 

autor, em sede urgencial, a suspensão de ato administrativo lavrado sob a 

égide do procedimento definido na Lei nº 9.605/98 e no Decreto 

regulamentador nº 6.514/2008, pela frágil alegação de que o fato de 

possuir CAR e autorização provisória de funcionamento (APF), emitida 

pela SEMA/MT, lhe autorizaria a limpar a área de pastagem aberta na 

propriedade rural, caracterizando-se em ato desarrazoado o embargos 

provisório da área. Como é cediço, após a assunção do NCPC, os 

requisitos legais para a concessão de tutelas provisórias, sejam 

cautelares, sejam de caráter satisfativo, estão elencados no art. 300 do 

Código de Ritos em dois critérios gerais, quais sejam, grau de 

probabilidade do direito supostamente violado, perigo ou risco de dano 

efetivo ao direito tutelado ou ao resultado útil do processo, se necessária 

a realização de cognição exauriente para análise da pretensão 

alegadamente emergencial. Nesse sentido, não consigo vislumbrar na 

hipótese nem o risco de dano, nem a plausibilidade do direito defendidos 

pelo autor, a uma porque muito ao reverso do que defende, a APF emitida 

pelo órgão ambiental estadual jamais serviu e nem poderia servir para 

autorizar desmatamento em área de preservação permanente e de 

reserva legal, como apontado no auto de infração (desmatamento de 

20,4776 hectares de reserva lega e 1,2084 ha. de APP; e a duas porque 

na própria APF consta que a área aberta para pastagem ao tempo da 

emissão do documento compreendia somente 19,9648 ha. de um total de 

148,6595 hectares do imóvel, e a realidade encontrada pela equipe de 

fiscalização ambiental demonstra um desmate de mais de 50 ha. na área 

(51,4178 para ser preciso). Destarte, se há regularidade formal no 

procedimento administrativo e se existem fundados receios de que a 

permanência da atividade pecuária na área embargada causará danos 

irreversíveis ao meio ambiente, porque aparentemente o proprietário não 

se dispõe a respeitar os espaços de limitação legal de exploração 

(reserva legal e APP), então a medida administrativa é, ao menos por ora, 

legítima, válida e escorada na ideia de precaução que inspira a 

normatização ambiental pátria. Portanto, não existe plausibilidade no 

argumento exordial e o dano de risco a seu interesse econômico é muito 

inferior ao que potencialmente pode causar ao meio ambiente, não 

havendo motivação fática nem jurídica a amparar o pedido liminar ora em 

apreço. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requestado 

na exordial e recebo a inicial, aguardando, entretanto, a solução do agravo 

por instrumento para dar prosseguimento na lide, já que a citação do 

demandado é onerosa, e se revertida a suspensão da obrigação de 

recolhimento das custas, haverá de ser custeada pelo próprio autor. 

Resolvido o julgamento do pedido de AJG, tornem os autos conclusos para 

novas deliberações. Publique-se. Às providências. Juína/MT, 18 de julho 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130380 Nr: 2760-68.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GEMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à 

execução, tão-somente para suspender o curso da execução fiscal 

embargada, até que sobrevenha notícia de cumprimento ou 

descumprimento do termo de ajustamento de conduta ambiental nº 

1164/2010, rejeitando as demais pretensões suscitadas na ação.Ante a 

sucumbência reciproca, custas divididas em 75% pelo embargante e 25% 

pelo embargado, fixando honorários da sucumbência em 10% do valor 

atualizado do débito exequendo, que serão devidos na proporção inversa 

do dever de pagar as custas/despesas processuais (isto é 25% em favor 

do patrono do embargante e os outros 75% em favor do 

FUNJUS).Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se, 

SUSPENDENDO-SE o trâmite da execução fiscal de cod. 108480.Juína 

(MT), 20 de julho de 2.018. FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23082 Nr: 3639-32.2004.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIETE JUSSARA DRESCH ROGODANZO, MAURO 

MOCHA, HARALD FEY JÚNIOR, ANETE MARIZA DRESCH RIGODANZO, 

ALMERI JOVITA RIGODANZO FEY, SIDNEY ROBERTO MARINS, AYDEÉ 

MARIA MAY, ANÍZIA LEONTINA RIGODANZO CANUTO, SEBASTIÃO 

CANUTO, ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER, CIRLEY ACÁCIO 

EGGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLY IVÃ RIGODANZO, ÉRICA MARIA GEIGER 

RIGODANZO, FABIANA RIGODANZO BERRETA, SHANE ENDLICH 

BERRETA, LUCIANA RIGODANZO, MARCELO GASPARIN, IVAN LUIS 

RIGODANZO, MÁXIMO RIGODANZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA MADALENA RIGODANZO 

EGGER - OAB:22617/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 941.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99203 Nr: 619-81.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE BARROS OGRODOWCZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR OGRODOWCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 96/101.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99672 Nr: 1049-33.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO JUNTADA PELA PARTE EXECUTADA ÀS FLS. 86/87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53684 Nr: 5683-48.2009.811.0025

 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: JOSE VIANA DA SILVA, OLANDA DAS GRAÇAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUE MENDES DE ARAUJO, PAULO, MARIA 

APARECIDA DIAS SALES, JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS ÀS FLS. 137/139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1838 Nr: 4052-45.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASCO MICHELON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO GERALDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 98-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123593 Nr: 3611-44.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 50-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107385 Nr: 1305-39.2015.811.0025

 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): S. G. DA SILVA MODA ME, SUELI GRAMINHO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 57-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113553 Nr: 4798-24.2015.811.0025

 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: VALDAIR DA LUZ, NEIDE DE JESUS BARBOSA, 

ROSEMERI ZUCOLOTTO, PAULO ORÁCIO VILAR, PAULO CEZAR 

FRANCISCO DA SILVA, NILDA BARBOSA DA SILVA, ROSA PIRES 

FAGUNDES, ROSA CALIXTO MACHADO, MARIA REGINA DOS SANTOS

 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: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 DECISÃO FL. 446: "V I S T O S, Trata-se de procedimento de liquidação de 

sentença por arbitramento, modalidade de liquidação eleita como adequada 

no comando decisório exarado no acórdão proferido pela 1ª Câmara de 

Direito Público do Sodalício Estadual, para realizar a quantificação do 

direito reconhecido como devido aos servidores municipais, ora 

exequentes, às diferenças salariais provenientes de perdas inflacionárias 

derivadas da conversão da moeda nacional (cruzeiro real para URV), 

havida no ano de 1994. [...] Passo outro, o pedido de juntada de holerites 

paradigmas que demonstrassem as possíveis datas de pagamento, 

índices de correção monetária usados no período, é também equivocado, 

porque não indicam os autores quais as razões de não apresentar as tais 

fichas financeiras por eles requestadas, não indicando se elas são 

inacessíveis, se estão protegidas por sigilo ou coisa que o valha, o que 

não induz, de modo nenhum, verossimilhança ao que alegam, em especial 

porque como é de sabença comum, os atos públicos são sujeitos à ampla 

divulgação e via de regra são veiculadas em páginas eletrônicas oficiais 

(Portal da Transparência) informações históricas sobre remunerações no 

serviço público, datas de pagamento, etc., não havendo demonstração 

alguma de que esses dados sejam inacessíveis no Município de Juína. 

Assim, faculto aos exequentes o prazo de 15 dias para juntada das 

informações assinaladas como imprescindíveis, ou a prova de que, 

solicitadas, não foram fornecidas ou são impassíveis de acesso por meio 

de consulta pública. Transcorrido o lapso temporal sem informações, 

conclusos para novas deliberações."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51640 Nr: 4963-81.2009.811.0025

 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: ESPÓLIO DE ANTONIO FRANCISCO GABRIEL, ADRIANI 

ELZA GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BUSNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

JUNTADO ÀS FLS. 330/359.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122247 Nr: 2761-87.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMMDMeo, FDMDM, TAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - 

OAB:OAB/MT 5433, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 85149 Nr: 5674-18.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL BENEFICÊNCIA DE JUINA LTDA, MIRLEY 

ALARCÃO MORAES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDICAL MINAS HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PENHORA NEGATIVA ÀS 

FLS. 236/237.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96355 Nr: 4757-28.2013.811.0025

 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: EDSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111021 Nr: 3077-37.2015.811.0025

 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: DAVI MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

JUNTADO ÀS FLS. 74/83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119170 Nr: 941-33.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO WEKSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107392 Nr: 1309-76.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMIRES KELY NASCIMENTO DA SILVA, ROSA 

CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA, LOURDES NUNES DA SILVA, MARIA 

LÚCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNDS, QHNDS, ELIVAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 79/80: "V I S T O S, Trata-se de ação de inventário 

proposta por Fabiana Nascimento da Silva e outros, na qualidade de 

herdeiras do espólio de Elivan da Silva, falecido em 05.07.2014. [...] Isto 

posto, estando preenchidos os requisitos legais, JULGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o pedido de arrolamento 

partilhando entre as herdeiras Fabiana Nascimento da Silva, Tamires Kely 

Nascimento da Silva e Quéren Hapuque Nascimento Silva, os bens que 

compõem o acervo patrimonial inventariado pelo falecimento de Elivan da 

Silva, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 

Transitada em julgado a sentença, expeça-se formal de partilha."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120058 Nr: 1434-10.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESANDRA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112053 Nr: 3612-63.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 59-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107253 Nr: 1260-35.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 85, BEM COMO PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS), 

EM RAZÃO DA DILIGÊNCIA MARGEADA PELO(S) SR(S). OFICIAL(IS) DE 

JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO À FL. 85. 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.: 90018 Nr: 4301-15.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJS, CS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90015 Nr: 4298-60.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJS, CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100814 Nr: 1991-65.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE BLASIO EICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105717 Nr: 484-35.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR GONÇALVES DE PIERRI, ADENILDO 

VIEIRA DO AMARAL, VALÉRIA REGINA FRACARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 Autos nº 484-35.2015.811.0025 (Cód. 105717)

CREDOR: Cooperativa de Crédito de livre Admissão de Associado do Vale 

do Juruema

DEVEDOR: Nair Gonçalves e outros

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Considerando que o último cálculo do débito foi apresentado em 

JULHO/2017, intime-se o credor para apresentar o cálculo atualizado do 

valor do débito, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos ao gabinete 

para cumprimento da medida.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Juína/MT, 21 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103127 Nr: 3887-46.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3887-46.2014.811.0025 (Cód. 103127)

EXEQUENTE: Osvaldo Lopes de Souza

EXECUTADO: Estado de Mato Grosso

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

VISTOS.

Trata-se de execução de honorários proposta pela parte exequente acima 

qualificada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Conforme se infere dos autos, a requisição de pequeno valor expedida foi 

devidamente adimplida pelo executado.

É o sucinto relatório. DECIDO.

Ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, por 

sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a Serventia a expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) em favor do exequente e de sua advogada 

constituída, nos moldes do requerimento formulado às fls. 49.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

não uma pessoa saudavelmente equilibrada.

Juína/MT, 21 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86757 Nr: 683-62.2012.811.0025

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA COSTA AVELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 683-62.2012.8.11.0025 (Cód. 86757)CREDOR: Sonia Regina 

Costa AvelinoDEVEDOR: Estado de Mato GrossoCUMPRIMENTO DE 

SENTENÇAVISTOS.[...]É breve o relato.Decido. Com relação ao pedido 

formulado pela requerente para arbitramento pelo Juízo ou por perito 

médico do valor a ser bloqueado para realização do procedimento médico 

exigido, entendo que a pretensão não merece acolhimento, a uma porque 

tal providência incumbe à parte, inexistindo qualquer necessidade de 

realização de consultas médicas para tanto. A duas, porque que me filio 

ao entendimento que o valor da medicação/procedimento, para fins de 

penhora/bloqueio de contas públicas, deve ser aquele praticado perante a 

Administração Pública nas contratações públicas e não por meio de 

orçamentos colhidos no mercado comum.Vale dizer: o bloqueio – porque 

se trata de procedimento cirúrgico oftalmológico – se condiciona à 

demonstração do preço praticado pela administração pública para sua 

realização pelo Sistema Único de Saúde, a fim de contemplar e sopesar o 

direito de acesso à saúde e a moralidade/eficiência pública.Portanto, 

intime-se a requerente para apresentar as informações sobre os custos 

do procedimento, no prazo de 15 dias.Cumprida a determinação anterior e 

reiterada a omissão estatal no cumprimento da ordem judicial, conclusos 

para deliberação.Ademais, ante da inércia do dativo nomeado, nomeio 

para desempenhar o encargo o(a) advogado(a) Eder de Moura Paixão, 

OAB/MT 19095.Intime-se o advogado para tomar ciência da presente 

nomeação, bem como para cumprir a determinação exarada na presente 

decisão.Cumpra-se.Juína/MT, 21 de julho de 2018.FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 85589 Nr: 6213-81.2011.811.0025

 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: TAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAD, CDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S).97-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96813 Nr: 5280-40.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

REQUEIRA O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO 

DOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91753 Nr: 6201-33.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTOIR SANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLDM, VLDM, ANEMARE LEITNER, AGRAILTON 

ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88650 Nr: 2768-21.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KROLOW & KROLOW LTDA, PEDRO OSMAR 

BIZARELLO KROLOW, LUÍZA FREDOLINA BIZARELLO KROLOW, 

ELISANGELA SUMAIO BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO/AUTO DE AVALIAÇÃO DE FLS. 

138/154.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 39927 Nr: 3848-93.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER NORTE ALIMENTOS LTDA - EPP, 

ADERVAL BENTO, SHIRLEI MARCHI BENTO, ANTONIO BENTO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:OAB/MT 18.153-O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA 

REALIZADA À(S) FL(S). 263/264.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 83638 Nr: 3944-69.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RUSTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 DESPACHO FL. 151: "VISTOS, Nos termos do provimento nº 68/2018 da 

Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a “uniformização dos 

procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores”, intime-se o executado para, querendo, se manifestar 

sobre o pedido formulado pelo autor para saque dos valores depositados 

de fls. 97/99, no prazo de 02 (dois) dias. Transcorrido o prazo retro sem 

impugnação, cumpra-se a decisão de fl. 143."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96055 Nr: 4423-91.2013.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PACHECO DE SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSR, MHDSR, ESPÓLIO DE JOSELIO RAMOS 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA COTA MINISTERIAL DE FL. 

127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130479 Nr: 2829-03.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE CAMINHÕES LTDA, ANTONIO 

SILVESTRE DA SILVA, WAILKA ROBERTA DA SILVA PEREIRA, ELIANA 

PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 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$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

PENHORA E AVALIAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) SÃO JOSÉ OPERÁRIO. 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.: 120891 Nr: 1946-90.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON SEBASTIÃO ALVES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEILTON CHAVES 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/TO 7.456

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90447 Nr: 4773-16.2012.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 133: "V I S T O S, Considerando que os documentos 

juntados às fls. 127/131, diz respeito ao protocolo efetuado junto ao 

Sistema da SEFAZ/MT para apuração do imposto de transmissão, 

INTIME-SE a inventariante para comprovar nos autos o recolhimento do 

ITCMD ou juntar a declaração de isenção do citado imposto, no prazo de 

10 dias. Empós, conclusos para deliberações."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 131205 Nr: 3305-41.2017.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE MULLER CORACINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROTEÇÃO AMBIENTAL CACOALENSE-PACA, 

MARIA DO CARMO BARCELOS, NEILA GIRON BRAGA MOREIRA, CARLOS 

LEONARDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO ZAGO - 

OAB:16616-B/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DECURSO DE PRAZO DE 

FL. 23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120601 Nr: 1774-51.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉIA RANGEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109057 Nr: 2115-14.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESS, ODSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DECURSO DE PRAZO DE 

FL. 77.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81120 Nr: 760-08.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU DOMINGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SANTA LAURA LTDA., MANOEL 

CORREIO DE ALMEIDA FILHO, DALVA MONTEIRO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752-MT, ANTONIO EDUARDO DA COSTA 

SILVA - OAB:13752;MT, JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:OAB/MT 

21.893

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119058 Nr: 891-07.2016.811.0025

 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: TFMDS, SADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA NOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104891 Nr: 4948-39.2014.811.0025

 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: GENIVAN SOUZA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA PERÍCIA 

DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 13:35 

HORAS, NO HOSPITAL SÃO GERALDO, COM ENDEREÇO NA AVENIDA 

MATO GROSSO, Nº 150, CENTRO, JUÍNA-MT, MÉDICO DR. GLEYSERSON 

PORTO RASSI, DEVENDO A DEFESA DA PARTE AUTORA PROVIDENCIAR 

O SEU COMPARECIMENTO NA REFERIDA PERÍCIA, COM A 

APRESENTAÇÃO DE TODOS OS EXAMES E LAUDOS MÉDICOS PRÉVIOS E 

ATUALIZADOS. PODERÃO AS PARTES INDICAR ASSISTENTE TÉCNICO E 

FORMULAR QUESITOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99986 Nr: 1319-57.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DECURSO DE PRAZO DE 

FL. 43.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120699 Nr: 1831-69.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENICE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/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) CENTRO. 

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: 1001033-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001033-23.2018.8.11.0025 

AUTOR: JOÃO PEDRO DE FREITAS RÉU: PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A VISTOS. Trata-se de ação de declaração de 

inexistência de débito c/c cumulada com indenização por danos morais e 

materiais, com pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do 

autor dos órgãos de restrição ao crédito. Afirma o autor que o requerido 

inscreveu seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em razão de 

suposto débito no valor de R$ 1.904,18, porém tal constrição é indevida, 

uma vez que jamais teve qualquer tipo de relação comercial com a ré, nem 

mesmo nunca esteve na cidade de São Paulo/SP, local de origem do 

débito. Diante de tal situação, ajuizou a presente demanda, requerendo, 

em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu nome dos órgãos de 

restrição ao crédito. Instruiu a inicial com os documentos. Era o que tinha 

para informar. Decido. Em se tratando de pedido de concessão de tutela 

provisória, em sede antecipatória, estreita-se a cognição ao juízo de 

ponderação entre os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, e a 

ameaça/risco ao direito apontado como violado ou em vias de o ser, pelo 

ato/fato que se busca acautelar com a pretensão de urgência. Dito isso, a 

mim parece inicialmente muito relevante destacar na esteira das lições 

doutrinárias que a probabilidade do direito, a que alude o citado dispositivo 

legal se trata da “situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes. As afirmativas pesando mais sobre o espírito da pessoa, o 

fato é provável; pesando mais as negativas, ele é improvável (Malatesta). 

A probabilidade, assim conceituada, é menos que a certeza, porque lá os 

motivos divergentes não ficam afastados, mas somente suplantados; e é 

mais que a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do 

observador os motivos convergentes e os divergentes comparecem em 

situação de equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também 

não ousa negar” (Cândido Rangel Dinamarco: A Reforma do Código de 

Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). Fixada essa 

premissa, há que se observar que a pretensão do autor está 

fundamentada na inexistência de de relação contratual com a requerida, 

afirmando, em síntese que nunca contratou seus serviços, nem mesmo 

nunca esteve na cidade em que o débito foi originado (São Paulo/SP). 

Somente por esse resumo já se pode concluir que, nesse momento 

processual tudo o que se tem são afirmações unilaterais do autor, 

carentes de prova suficientemente convincente do fato gerador do direito 

por ele alegado. Sendo assim, nesse primeiro giro de olhos, nada havendo 

na inicial ou nos documentos acostados ao feito com ela, que demonstre a 

alegação de que a negativação levada a efeito se deu sem qualquer tipo 

de relação contratual entre as partes, fragiliza-se o argumento exordial e 

desaconselha-se o deferimento da tutela provisória perquirida. Sobre o 

tema, colho da jurisprudência da Corte Cidadã: “Tanto a doutrina como a 

jurisprudência superaram a complexa construção do direito antigo acerca 

da prova dos fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de 

que o fato negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que 

uma alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser 

provada. Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou 

um fato contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada 

a alegação de “prova negativa”, ou “impossível” (STJ, REsp 422.778/SP, 

Rel. p/ Acórdão: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Nesse mesmo 

diapasão: “(...) a ideia de que os fatos negativos não precisam ser 

provados – decorrente do brocardo negativa non sunt provanda – vem 

perdendo seu valor (...) todo fato negativo corresponde a um fato positivo 

(afirmativo) e viceversa. Por isso, diz-se, atualmente, que somente os 

fatos absolutamente negativos (negativas absolutas/indefinidas) são 

insusceptíveis de prova (...). Não é possível, por exemplo, provar que 

nunca estive no Município de Candeias. Assim, nesses casos, o ônus 

probatório é de quem alegou o fato positivo de que estive lá (...). Já os 

fatos relativamente negativos (negativas definidas/relativas) são aptos a 

serem provados. Se alguém afirma, por exemplo, que, em 09 de dezembro, 

não compareceu à academia pela manhã, porque foi ao médico, é possível 

provar indiretamente a não ida à academia (fato negativo), se houver 

comprovação de que esteve toda a manhã no consultório médico. (...) E 

nesses casos em que se negam fatos aduzidos pela outra parte, 

fazendo-se, simultaneamente, uma afirmação de fato positivo que 

contradiz e exclui o fato trazido pela contraparte, o ônus da prova será 

bilateral (de ambas).” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2007. v. 2. 

p. 59-60). Isto posto, não me convencendo da probabilidade do direito nas 

alegações iniciais e da existência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência formulado pelo autor. Ante a manifestação expressa da 

requerente sobre o interesse na realização de audiência de 

autocomposição, DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para 

designação e realização de audiência de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil. Proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida para 

comparecimento na audiência de conciliação prévia (art. 334, § 5º do 

NCPC), salientando-se que o prazo para defesa passará a decorrer da 

aludida audiência, devendo o requerido se fazer representado por 

advogado particular. Caso não tenha condições financeiras de constituir 

defensor nos autos, a parte deverá comparecer previamente na Diretoria 

do Foro desta Comarca de Juína/MT, munida documentação comprobatória 

da sua hipossuficiência financeira, para análise da possibilidade de 

nomeação de Advogado (a) dativo em seu favor. Faça constar no 

mandado às advertências legais. Defiro o benefício da justiça gratuita nos 

termos do artigo 98 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juína (MT), 20 de julho de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000970-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1000970-95.2018.811.0025 

EXEQUENTE: HILONES NEPOMUCENO EXECUTADO: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO VISTOS. Trata-se de execução de honorários 

proposta pela parte exequente acima qualificada em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, pretendendo o recebimento de créditos advindos de sua 

nomeação como advogada dativa em ações em trâmite neste Foro. De 

início, com relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, não verifico a presença dos requisitos autorizadores ao 
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deferimento da medida. Segundo o disposto no artigo 98 do CPC, a 

concessão das benesses previstas nesse dispositivo de lei pressupõe a 

ausência de condições econômicas e financeiras do pretenso beneficiário 

para suportar o pagamento das custas do processo e dos honorários de 

advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família. Na hipótese 

dos autos, a condição econômica da requerente diverge da alegada 

hipossuficiência econômica para demandar judicialmente, uma vez que é 

advogada que possui inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a grande 

maioria advinda de causas próprias, demonstrando aferir renda suficiente 

a fazer frente ao pagamento das custas processuais iniciais. Não é 

demais lembrar, que as custas constituem a justa remuneração dos 

serventuários pelos serviços prestados, e seria injusto importar-lhes o 

trabalho gratuito em prol daqueles que, embora com dificuldades, estão em 

condições de arcar com o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte 

autora não se encaixa na classe dos necessitados deste País e, sendo as 

custas judiciárias devidas pela prestação de um serviço específico e 

divisível, escancara-se sua natureza tributária (taxa, nos moldes 

preconizados no artigo 77 do CTN), não podendo o Juízo aviar-se na 

condição de legislador e conceder gratuidade fora das hipóteses de 

isenção fiscal legalmente previstas. Destaque-se que ao contrário de 

outros entes federativos, não existe no Estado de Mato Grosso disposição 

legal que viabilize o pagamento das custas processuais ao final, tampouco 

que preveja isenção do recolhimento de custas a quem tenha servido 

como defensor dativo em processos judiciais; sendo forço ressaltar que o 

art. 456 da CNGCGJ/MT estabelece que as custas devem ser recolhidas 

no ato da distribuição, salvo se a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, como inclusive já decidiu este Sodalício 

Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL 

– EXPRESSA VEDAÇÃO NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO 

FÁTICO QUE DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO 

IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO 

AO DIREITO DE RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE 

SUCUMBENTE – CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – RECURSO IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor 

não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos 

processuais, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser 

indeferida. O pagamento das custas somente ao final do processo não 

encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária 

e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais 

quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que o impedisse o 

autor de arcar com aquelas imediatamente. Sendo a parte sucumbente, 

cabível sua condenação no pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 

162674/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 

17/04/2017) Doutra banda, ainda que a demandante não seja 

hipossuficiente na concepção jurídica da palavra, é certo que o defensor 

dativo exerce um múnus público, atuando no espaço da omissão do 

Estado, que por indizíveis razões não cuidou de aparelhar a Defensoria 

Pública em todo território estadual para o exercício integral do seu mister 

constitucional de proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos 

necessitados. Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o 

adiantamento das custas processuais em ações de cobrança de 

honorários advocatícios advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de 

passagem, deveriam ter sido pagos administrativamente, inexiste no 

ordenamento jurídico vigente qualquer ato normativo que possibilite ao 

magistrado conceder à demandante isenção do recolhimento de tais 

tributos. Vale ressaltar que tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 

8954/17, que tem como objetivo desobrigar o advogado de recolher custas 

processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios, tornando 

indiscutível a necessidade de regulamentação da referida isenção legal. 

Sendo assim, com espeque no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC 

e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, concedo à credora a possibilidade de 

recolhimento das custas processuais devidas, em seis prestações 

contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 15 dias da intimação 

deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, corrigidas 

monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria Judiciária 

certificar, de imediato, qualquer desobediência ou descumprimento dessa 

ordem, bem como fazer os autos conclusos para extinção. A fim de 

possibilitar o lançamento das informações no sistema de arrecadação e 

viabilizar o acompanhamento e controle desta modalidade de pagamento, 

nos moldes do ofício circular nº 04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria 

encaminhar cópia da presente decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação, para o endereço eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal 

providência, a parte deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, clicar no link “Emissão de Guias 

Online”, escolher a opção “Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do processo. O 

sistema alertará a seguinte mensagem: “Existe um parcelamento 

cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia”, momento em que 

o advogado ou a parte emitirão a guia para o devido pagamento. No 

mesmo prazo e sob pena de extinção, deverá a exequente emendar a 

petição inicial juntando aos autos certidão de nomeação realizada nos 

autos de cód. nº 102458. Cumprida as determinações anteriores, da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Tratando-se de ação 

de execução por quantia certa com base em título judicial contra a 

Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, cite-se a 

Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso não sejam 

oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á precatório ou 

requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, art. 910, §1º). Às 

providências. Juína/MT, 20 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1000971-80.2018.8.11.0025
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Advogado(s) Polo Ativo:
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000971-80.2018.8.11.0025 

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA, CITAÇÃO, DEPOIMENTO] EXEQUENTE: HILONES NEPOMUCENO 

EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO VISTOS. Trata-se 

de execução de honorários proposta pela parte exequente acima 

qualificada em desfavor do Estado de Mato Grosso, pretendendo o 

recebimento de créditos advindos de sua nomeação como advogada 

dativa em ações em trâmite neste Foro. De início, com relação ao pedido 

de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não verifico a presença 

dos requisitos autorizadores ao deferimento da medida. Segundo o 

disposto no artigo 98 do CPC, a concessão das benesses previstas nesse 

dispositivo de lei pressupõe a ausência de condições econômicas e 

financeiras do pretenso beneficiário para suportar o pagamento das 

custas do processo e dos honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. Na hipótese dos autos, a condição 

econômica da requerente diverge da alegada hipossuficiência econômica 

para demandar judicialmente, uma vez que é advogada que possui 

inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a grande maioria advinda de 

causas próprias, demonstrando aferir renda suficiente a fazer frente ao 

pagamento das custas processuais iniciais. Não é demais lembrar, que as 

custas constituem a justa remuneração dos serventuários pelos serviços 

prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol 

daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de arcar com 

o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte autora não se encaixa na 

classe dos necessitados deste País e, sendo as custas judiciárias 

devidas pela prestação de um serviço específico e divisível, escancara-se 

sua natureza tributária (taxa, nos moldes preconizados no artigo 77 do 

CTN), não podendo o Juízo aviar-se na condição de legislador e conceder 

gratuidade fora das hipóteses de isenção fiscal legalmente previstas. 

Destaque-se que ao contrário de outros entes federativos, não existe no 

Estado de Mato Grosso disposição legal que viabilize o pagamento das 

custas processuais ao final, tampouco que preveja isenção do 
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recolhimento de custas a quem tenha servido como defensor dativo em 

processos judiciais; sendo forço ressaltar que o art. 456 da CNGCGJ/MT 

estabelece que as custas devem ser recolhidas no ato da distribuição, 

salvo se a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

como inclusive já decidiu este Sodalício Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO 

NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE 

DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO DIREITO DE 

RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE SUCUMBENTE – CABIMENTO 

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO 

IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor não evidenciam a falta de 

condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse 

legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida. O pagamento das 

custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação 

estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo 

item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e 

comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas 

imediatamente. Sendo a parte sucumbente, cabível sua condenação no 

pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 162674/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) Doutra 

banda, ainda que a demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que o defensor dativo exerce um múnus 

público, atuando no espaço da omissão do Estado, que por indizíveis 

razões não cuidou de aparelhar a Defensoria Pública em todo território 

estadual para o exercício integral do seu mister constitucional de 

proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos necessitados. 

Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o adiantamento das 

custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios 

advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de passagem, deveriam ter 

sido pagos administrativamente, inexiste no ordenamento jurídico vigente 

qualquer ato normativo que possibilite ao magistrado conceder à 

demandante isenção do recolhimento de tais tributos. Vale ressaltar que 

tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 8954/17, que tem como objetivo 

desobrigar o advogado de recolher custas processuais em ações de 

cobrança de honorários advocatícios, tornando indiscutível a necessidade 

de regulamentação da referida isenção legal. Sendo assim, com espeque 

no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da 

CNGC/MT, concedo à credora a possibilidade de recolhimento das custas 

processuais devidas, em seis prestações contínuas e sucessivas, sendo 

a primeira em até 15 dias da intimação deste decisum, e as demais nos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. A fim de possibilitar o lançamento das 

informações no sistema de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e 

controle desta modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Tratando-se de ação 

de execução por quantia certa com base em título judicial contra a 

Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, cite-se a 

Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso não sejam 

oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á precatório ou 

requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, art. 910, §1º). Às 

providências. Juína/MT, 20 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000984-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000984-79.2018.8.11.0025 

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA, CITAÇÃO, DEPOIMENTO] EXEQUENTE: HILONES NEPOMUCENO 

EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO VISTOS. Trata-se 

de execução de honorários proposta pela parte exequente acima 

qualificada em desfavor do Estado de Mato Grosso, pretendendo o 

recebimento de créditos advindos de sua nomeação como advogada 

dativa em ações em trâmite neste Foro. De início, com relação ao pedido 

de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não verifico a presença 

dos requisitos autorizadores ao deferimento da medida. Segundo o 

disposto no artigo 98 do CPC, a concessão das benesses previstas nesse 

dispositivo de lei pressupõe a ausência de condições econômicas e 

financeiras do pretenso beneficiário para suportar o pagamento das 

custas do processo e dos honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. Na hipótese dos autos, a condição 

econômica da requerente diverge da alegada hipossuficiência econômica 

para demandar judicialmente, uma vez que é advogada que possui 

inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a grande maioria advinda de 

causas próprias, demonstrando aferir renda suficiente a fazer frente ao 

pagamento das custas processuais iniciais. Não é demais lembrar, que as 

custas constituem a justa remuneração dos serventuários pelos serviços 

prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol 

daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de arcar com 

o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte autora não se encaixa na 

classe dos necessitados deste País e, sendo as custas judiciárias 

devidas pela prestação de um serviço específico e divisível, escancara-se 

sua natureza tributária (taxa, nos moldes preconizados no artigo 77 do 

CTN), não podendo o Juízo aviar-se na condição de legislador e conceder 

gratuidade fora das hipóteses de isenção fiscal legalmente previstas. 

Destaque-se que ao contrário de outros entes federativos, não existe no 

Estado de Mato Grosso disposição legal que viabilize o pagamento das 

custas processuais ao final, tampouco que preveja isenção do 

recolhimento de custas a quem tenha servido como defensor dativo em 

processos judiciais; sendo forço ressaltar que o art. 456 da CNGCGJ/MT 

estabelece que as custas devem ser recolhidas no ato da distribuição, 

salvo se a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

como inclusive já decidiu este Sodalício Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO 

NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE 

DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO DIREITO DE 

RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE SUCUMBENTE – CABIMENTO 

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO 

IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor não evidenciam a falta de 

condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse 

legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida. O pagamento das 

custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação 

estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo 

item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e 

comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas 

imediatamente. Sendo a parte sucumbente, cabível sua condenação no 

pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 162674/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) Doutra 
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banda, ainda que a demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que o defensor dativo exerce um múnus 

público, atuando no espaço da omissão do Estado, que por indizíveis 

razões não cuidou de aparelhar a Defensoria Pública em todo território 

estadual para o exercício integral do seu mister constitucional de 

proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos necessitados. 

Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o adiantamento das 

custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios 

advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de passagem, deveriam ter 

sido pagos administrativamente, inexiste no ordenamento jurídico vigente 

qualquer ato normativo que possibilite ao magistrado conceder à 

demandante isenção do recolhimento de tais tributos. Vale ressaltar que 

tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 8954/17, que tem como objetivo 

desobrigar o advogado de recolher custas processuais em ações de 

cobrança de honorários advocatícios, tornando indiscutível a necessidade 

de regulamentação da referida isenção legal. Sendo assim, com espeque 

no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da 

CNGC/MT, concedo à credora a possibilidade de recolhimento das custas 

processuais devidas, em seis prestações contínuas e sucessivas, sendo 

a primeira em até 15 dias da intimação deste decisum, e as demais nos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. A fim de possibilitar o lançamento das 

informações no sistema de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e 

controle desta modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Tratando-se de ação 

de execução por quantia certa com base em título judicial contra a 

Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, cite-se a 

Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso não sejam 

oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á precatório ou 

requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, art. 910, §1º). Às 

providências. Juína/MT, 20 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000987-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000987-34.2018.8.11.0025 

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA, CITAÇÃO, DEPOIMENTO] EXEQUENTE: HILONES NEPOMUCENO 

EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO VISTOS. Trata-se 

de execução de honorários proposta pela parte exequente acima 

qualificada em desfavor do Estado de Mato Grosso, pretendendo o 

recebimento de créditos advindos de sua nomeação como advogada 

dativa em ações em trâmite neste Foro. De início, com relação ao pedido 

de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não verifico a presença 

dos requisitos autorizadores ao deferimento da medida. Segundo o 

disposto no artigo 98 do CPC, a concessão das benesses previstas nesse 

dispositivo de lei pressupõe a ausência de condições econômicas e 

financeiras do pretenso beneficiário para suportar o pagamento das 

custas do processo e dos honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. Na hipótese dos autos, a condição 

econômica da requerente diverge da alegada hipossuficiência econômica 

para demandar judicialmente, uma vez que é advogada que possui 

inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a grande maioria advinda de 

causas próprias, demonstrando aferir renda suficiente a fazer frente ao 

pagamento das custas processuais iniciais. Não é demais lembrar, que as 

custas constituem a justa remuneração dos serventuários pelos serviços 

prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol 

daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de arcar com 

o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte autora não se encaixa na 

classe dos necessitados deste País e, sendo as custas judiciárias 

devidas pela prestação de um serviço específico e divisível, escancara-se 

sua natureza tributária (taxa, nos moldes preconizados no artigo 77 do 

CTN), não podendo o Juízo aviar-se na condição de legislador e conceder 

gratuidade fora das hipóteses de isenção fiscal legalmente previstas. 

Destaque-se que ao contrário de outros entes federativos, não existe no 

Estado de Mato Grosso disposição legal que viabilize o pagamento das 

custas processuais ao final, tampouco que preveja isenção do 

recolhimento de custas a quem tenha servido como defensor dativo em 

processos judiciais; sendo forço ressaltar que o art. 456 da CNGCGJ/MT 

estabelece que as custas devem ser recolhidas no ato da distribuição, 

salvo se a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

como inclusive já decidiu este Sodalício Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO 

NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE 

DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO DIREITO DE 

RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE SUCUMBENTE – CABIMENTO 

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO 

IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor não evidenciam a falta de 

condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse 

legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida. O pagamento das 

custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação 

estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo 

item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e 

comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas 

imediatamente. Sendo a parte sucumbente, cabível sua condenação no 

pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 162674/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) Doutra 

banda, ainda que a demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que o defensor dativo exerce um múnus 

público, atuando no espaço da omissão do Estado, que por indizíveis 

razões não cuidou de aparelhar a Defensoria Pública em todo território 

estadual para o exercício integral do seu mister constitucional de 

proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos necessitados. 

Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o adiantamento das 

custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios 

advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de passagem, deveriam ter 

sido pagos administrativamente, inexiste no ordenamento jurídico vigente 

qualquer ato normativo que possibilite ao magistrado conceder à 

demandante isenção do recolhimento de tais tributos. Vale ressaltar que 

tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 8954/17, que tem como objetivo 

desobrigar o advogado de recolher custas processuais em ações de 

cobrança de honorários advocatícios, tornando indiscutível a necessidade 

de regulamentação da referida isenção legal. Sendo assim, com espeque 

no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da 

CNGC/MT, concedo à credora a possibilidade de recolhimento das custas 

processuais devidas, em seis prestações contínuas e sucessivas, sendo 

a primeira em até 15 dias da intimação deste decisum, e as demais nos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. A fim de possibilitar o lançamento das 

informações no sistema de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e 
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controle desta modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Tratando-se de ação 

de execução por quantia certa com base em título judicial contra a 

Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, cite-se a 

Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso não sejam 

oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á precatório ou 

requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, art. 910, §1º). Às 

providências. Juína/MT, 20 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000645-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TSIKSOWY RIKBAKTSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número Único: 1000645-57.2017.8.11.0025 Requerente: 

Francisca Tsiksowy Rikbakta Requerido: Banco Pine S/A VISTOS, 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-contratual 

cumulada com pedido de indenização, verbalizada por Francisca 

Tsiksowy Rikbakta em face do Banco Pine S/A, na qual postula a 

demandante o reconhecimento da invalidade do instrumento contratual de 

nº 500373006824. As partes informaram nos autos, a realização de 

acordo extrajudicial e requereram a sua homologação com a consequente 

extinção do feito - id. 14269818. Havendo composição amigável, a 

homologação do acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as partes e, em 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Sem 

custas e honorários, em virtude do disposto no artigo 98 do Código de 

Processo Civil. P.I.C. Às providências. Juína/MT, 23 de julho de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000688-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RITA EMA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número Único: 1000688-91.2017.8.11.0025 Requerente: Rita 

Ema Rikbaktatsa Requerido: Banco Pine S/A VISTOS, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídico-contratual cumulada com 

pedido de indenização, verbalizada por Rita Ema Rikbaktatsa em face do 

Banco Pine S/A, na qual postula a demandante o reconhecimento da 

invalidade do instrumento contratual de nº 500246406813. As partes 

informaram nos autos, a realização de acordo extrajudicial e requereram a 

sua homologação com a consequente extinção do feito - id. 14269512. 

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Sem custas e honorários, em virtude 

do disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil. P.I.C. Às 

providências. Juína/MT, 23 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000828-91.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES SOUZA GASPAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMERVAL GASPAR (RÉU)

MARIA DE NAZARE GASPAR CAETANO (RÉU)

ADERVAL GASPAR (RÉU)

KARINA DE SOUZA GASPAR (RÉU)

ROBERVAL GASPAR (RÉU)

NERVAL GASPAR (RÉU)

HERVAL GASPAR (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº 1000828-91.2018.8.11.0025 AUTOR: APARECIDA 

RODRIGUES SOUZA GASPAR RÉU: KARINA DE SOUZA GASPAR e 

outros. AÇÃO DE USUCAPIÃO VISTOS. Ação de Usucapião Extraordinária 

proposta por APARECIDA RODRIGUES SOUZA GASPAR em face de 

KARINA DE SOUZA GASPAR e outros., pretendendo seja reconhecido o 

seu direito de propriedade sobre imóvel denominado “Lote 11, Quadra 40, 

Setor “D”, secção urbana, com 1.256,51 m² (um mil, duzentos e cinquenta 

e seis metros e cinquenta e um decímetros quadrados), localizado no 

Distrito de Núcleo Pioneiro, Projeto Juína, neste município de Juína/MT. 

Afirma a autora que o imóvel foi adquirido pelo seu cônjuge, Sr. Antonio 

Gaspar, na época ainda convivente, tendo sido expedido em seu favor o 

Título Definitivo n° 4014, no dia 02/12/1992. Relata que desde a aquisição, 

o imóvel serviu como moradia para ela e sua família, tendo seu cônjuge 

residido no local até a data do seu falecimento, em 24/08/2007. Aduz que 

no ano de 2008, logo após o falecimento do seu cônjuge, solicitou a 

abertura do respectivo inventário, atualmente em trâmite perante o Juízo 

da 2ª Vara Cível desta Comarca, sob nº 1041-66.2008.811.0025, todavia, 

diante da dificuldade de localizar todos os herdeiros do espólio, até o 

presente momento o procedimento não se encerrou. Assim, considerando 

que há mais de 30 anos exerce direitos possessórios sobre o imóvel, de 

forma mansa, pacífica e por justo título, utilizando o mesmo como se fosse 

dona, assumindo todos os encargos a ele inerentes, pretende ver 

reconhecida em seu favor a aquisição originária de propriedade do imóvel 

usucapiendo. Eis os contornos da lide. Decido. Segundo a doutrina 

majoritária, a forma de aquisição da propriedade por meio da usucapião 

pode ser originária ou derivada, na primeira presume-se que a coisa não 

tinha dono ou detentor e a segunda na negligência ou inércia do 

proprietário. Nesse sentido, ensina Benedito Silvério Ribeiro[1]: “[...] o 

modo de adquirir é originário quando o domínio adquirido começa a existir 
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com o ato, que diretamente resulta, sem relação de casualidade com o 

estado jurídico de coisa anterior. A classe dos modos originários 

compreende a ocupação, a acessão natural ou mista e a prescrição 

aquisitiva. A segunda forma de aquisição da propriedade se diz derivada e 

ocorre quando o adquirente sucede o proprietário no seu precedente 

direito. É o caso da especificação, da confusão, da comissão, da tradição 

e, enfim, de toda e qualquer transmissão. Há um inteiro relacionamento 

entre o domínio atual e o anterior, isto é, entre o sucessor e o antecessor. 

[...] aqueles que dizem ser derivado apoiam-se na negligência ou 

prolongada inércia do proprietário com o non usus da coisa, bem como no 

fundamento de que não surge um direito novo, permanecendo o do antigo 

dono até o reconhecimento pela usucapião”. Na hipótese dos autos, 

pretende a autora seja reconhecido o seu direito de adquirir por usucapião 

a propriedade sobre imóvel, alegando que há mais de 30 anos exerce 

direitos possessórios sobre o imóvel, de forma mansa, pacífica e por justo 

título. Entretanto, segundo afirma a própria autora na exordial, o imóvel 

objeto da presente ação está registrado em nome do seu cônjuge, Sr. 

Antonio Gaspar, falecido em 24/08/2007, tendo como herdeiros a 

requerente e outros 08 (oito) filhos, conforme se infere da certidão de 

óbito acostada ao ID. 13767728. De conformidade com o princípio da 

saisine, os herdeiros são investidos automaticamente na posse e 

adquirem a propriedade dos bens deixados pelo simples fato da morte do 

autor da herança, em conformidade com o artigo 1.784 do Código Civil, o 

qual preceitua: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, 

aos herdeiros legítimos e testamentários”. Assim, com o falecimento do 

autor da herança, a posse de um imóvel é transmitida a todos seus 

herdeiros através do processo de inventário. Sem o inventário a 

propositura da usucapião não se aplica, pois, conforme parágrafo único 

do Art. 1.791 do Código Civil, “até a partilha, o direito dos co-herdeiros, 

quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á 

pelas normas relativas ao condomínio”. No caso, considerando que além 

da autora, os filhos do de cujus são herdeiros do imóvel, após o 

falecimento do de cujus sua posse sobre o imóvel em questão decorreu 

da sucessão hereditária, não podendo ser transmitida para fins de 

aquisição do domínio por usucapião. Se a posse e a propriedade já foram 

transmitidas aos herdeiros, mas ainda não foram encerrados os 

inventários nos quais o bem foi arrolado, não há falar em aquisição 

originária da propriedade, mesmo que a pretensão seja de uma das 

herdeiras do bem. Tem-se que o instituto da usucapião não pode ser 

usado como forma indireta para transmissão da propriedade de bens 

imóveis que ainda são objeto de inventário, sendo necessária a prévia 

regularização do registro do bem em nome dos herdeiros do bem (ou 

daquele a quem couber o imóvel). Destarte, in casu, em se tratando de 

bem que ainda é objeto de inventário, instituindo-se comunhão entre os 

herdeiros, não pode a viúva meeira se valer da ação de usucapião 

objetivando sua titularização de domínio por via transversa, tornado 

evidente sua ausência de interesse processual. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. Sendo o autor 

proprietário de parte do imóvel em decorrência do princípio da saisine, 

impossível pleitear a declaração de domínio do bem. Sentença mantida. 

APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70039691894, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 20/07/2011). APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL. 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 

PARTILHA DE BENS. Quem recebe a coisa por herança jamais poderá 

adquiri-la por usucapião, pois a ninguém é lícito mudar o título de sua 

posse. O instituto da usucapião não se presta à transferência do domínio 

de bem comum, a favor de um dos co-proprietários, mas sim, à aquisição 

originária da propriedade. (...) Sentença confirmada. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70031594443, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson 

José Gonzaga, Julgado em 22/04/2010). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. SAISINE. A ação de 

usucapião não se presta para a aquisição da propriedade do imóvel objeto 

da demanda, vez que foi transmitido quase totalmente pela saisine. 

Negaram provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70013801956, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi 

Moreira, Julgado em 23/03/2006). Descabida, portanto, a pretensão de 

usucapir o bem até que resolvida a questão em sede de inventário, de 

forma que não há como prosperar a demanda, vez que ausente a 

possibilidade jurídica do pedido. Pelo exposto, em atenção ao princípio da 

economia processual, não sendo a Ação de Usucapião o meio jurídico 

adequado para regularizar a propriedade sobre o imóvel, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, 

VI, do Código de Processo Civil. Concedo a autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Deixo de condenar a autora ao 

pagamento de honorários sucumbenciais em decorrência da não citação 

da parte requerida, contudo, a condeno ao pagamento das custas e 

despesas processuais, mantendo suspensa sua exigibilidade, nos termo 

do §3º, do artigo 98, do CPC. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, após as formalidades e baixas devidas, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 23 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito [1] Tratado de usucapião. 6. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008, p. 170.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2951 Nr: 27-33.1997.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - Juina-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR JOSÉ PEDROTTI, DANNY CARLOS 

PEDROTTI, IVAN HENRIQUE PEDROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 : Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao 

setor de expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder o preparo da carta precatória expedida para Comarca de Porto 

Alegre-RS, bem como diligência do Oficial Justiça no cumprimento do 

mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 121242 Nr: 2131-31.2016.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSV, MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN JHONES ROSA SILVA - 

OAB:MT/21.812, EDER HERMES - OAB:16727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2131-31.2016.8.11.0025

Código: 121242

Vistos etc.

Ante ao teor da certidão negativa à fl. 32-v, bem com a manifestação 

ministerial retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar o que entender de direito sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 13 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15139 Nr: 620-52.2003.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSELINA AUXILIADORA ALMEIDA MORAES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DELMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DELMIRO, data de 

nascimento: 21/08/1923, brasileiro(a), natural de Mombaça-CE, viuvo(a), 
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lavrador aposentado. 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, nos termos dos art. 743, caput do NCPC e art. 

1.820do Código Civil, DECLARO vaga a herança deixada por FRANCISCO 

DELMIRO, devendo o valor deixado pelo de cujos, ser integrado ao 

patrimônio do Município de Juína/MT, consoante ao art. 1.822 do Código 

Civil, ressalvadas eventuais reclamações por meio de ação direta (art. 

743, § 2° do NCPC).Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Juína/MT, 15 de janeiro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANKLIN JOILSON 

ALVES BASTOS, digitei.

Juína, 23 de julho de 2018

Franklin Joilson Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 82069 Nr: 1849-66.2011.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLP, CBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc."Defiro o pedido de desarquivamento exclusivamente para 

extração de cópias.Intime-se a advogada, e, após o prazo de 10 dias, 

arquive-se o feito.Cumpra-se.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123459 Nr: 3537-87.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR FERREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 68), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando VALTEIR FERREIRA 

SOARES, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135624 Nr: 264-32.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JUVENAL RICARDO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Vistos,

Não se tratando de processo ordinário (Tabela XIX, item 7, subitem 7.1 da 

OAB/MT), CHAMO o FEITO à ORDEM e REVOGO a decisão de f. 23 no que 

tange ao arbitramento de honorários dativos.

DEFIRO o pleito de f. 47. Assim, considerando os trabalhos realizados (fl. 

25 e 47) pelo Advogado nomeado, Dr. Eugenio Barbosa Queiroz, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 2 URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT. EXPEÇA-SE certidão, com o valor total e corrigido dos honorários 

que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 

303, § 3º, da CNGC). ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da 

CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.

No mais, não tendo sido impugnado o cálculo (f. 45), HOMOLOGO-O para 

que surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser 

analisada com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando ANTONIO JUVENAL 

RICARDO MORAIS, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133414 Nr: 4712-82.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDA, AGDSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

De proêmio, considerando a não localização da acusada ALIENE 

GONÇALVES DOS SANTOS DE ARAÚJO, com fundamento no art. 80 do 

CPP, DETERMINO a SEPARAÇÃO destes autos em relação a ela. Após, 

nos autos desmembrados que serão formados por fotocópia, VISTA ao 

Ministério Público.

No mais, os argumentos da defesa do Acusado Gilmar de Araújo são 

insuficientes para a extinção do processo neste momento processual, 

sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e 

garantir a ampla defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da 

denúncia;

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

07/08/2018, às 13h30 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112370 Nr: 3806-63.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Intimação do advogado da ré para que no prazo de 5 (cinco) dias 

manifeste acerca do endereço das testemunhas, ALEX OLIVEIRA ROSA e 

ALESSANDRA LUIZA SALIERNO, não localizadas pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139348 Nr: 2981-17.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DUARTE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 
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MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, nomeado à fl. 205 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de 

pena de f. 119

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139348 Nr: 2981-17.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DUARTE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, nomeado à fl. 205 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de 

pena de f. 19

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104383 Nr: 4668-68.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do advogado do réu para que no prazo de 5 (cinco) dias 

manifeste acerca de seu endereço, tendo em vista a certidão negativa do 

meirinho de fl. 88 (verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129104 Nr: 1974-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

05/02/2019, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135323 Nr: 16-66.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA, FELIPE 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 Intimação das advogadas dos réus, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço da testemunha, WELTON OLIVEIRA NETO, 

tendo em vista a certidão negativa de fl. 250/261.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131229 Nr: 3323-62.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LEITE LUIZ, MARCIO LEANDRO LEITE 

LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 Vistos,

I - DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO

Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo 

neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que RECEBO 

a denúncia oferecida contra RENATO LEITE LUIZ e MÁRCIO LEANDRO 

LEITE LUIZ, qualificado(a) nos autos.

II - REQUISITOS

Estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP:

(1) o fato criminoso está devidamente descrito, o que possibilita a defesa 

do(a) acusado(a) com amplitude;

 (2) o(a) acusado(a) está suficientemente identificado(a), o que garante a 

exação do direcionamento da acusação;

 (3) a classificação dos fatos está feita corretamente, de acordo com a 

descrição da denúncia; e

 (4) o rol de testemunhas está inserido adequadamente na denúncia.

 Noto que os elementos colhidos no inquérito policial dão, em tese, 

embasamento às afirmações feitas na denúncia.

Com efeito, a imputação encontrou respaldo nos elementos inquisitoriais.

É verdade que os invocados elementos não foram colhidos sob a égide do 

contraditório, razão pela qual não servem para embasar a procedência 

das alegações deduzidas na denúncia, nos termos do art. 155 do CPP. 

Entretanto, servem para embasar o juízo de admissibilidade da acusação 

neste momento processual inicial, que não se presta ao exame da 

procedência ou não das alegações do Ministério Público.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 07/02/2019, às 

16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório dos(a) 

acusados(a);

(5) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

(6) INTIMEM-SE as testemunhas e os acusados;

(7) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GARCIA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001513-35.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ALEXANDRE GARCIA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. O 

requerente, embora devidamente intimado para audiência de conciliação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 484 de 738



na pessoa do seu advogado, não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos ( ID 11865193). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I 

da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Juína-MT,20 de Julho de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína-MT, 20 de Julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GARCIA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001513-35.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ALEXANDRE GARCIA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. O 

requerente, embora devidamente intimado para audiência de conciliação 

na pessoa do seu advogado, não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos ( ID 11865193). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I 

da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Juína-MT,20 de Julho de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína-MT, 20 de Julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001519-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALIENE GONCALVES DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001519-42.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ALIENE GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. A requerente, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação na pessoa do seu advogado, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos ( ID 11520322). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença 

ao juiz togado para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Juína-MT,20 de Julho de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína-MT, 20 de Julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001519-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALIENE GONCALVES DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001519-42.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ALIENE GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. A requerente, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação na pessoa do seu advogado, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos ( ID 11520322). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença 

ao juiz togado para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Juína-MT,20 de Julho de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína-MT, 20 de Julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GESIANE APARECIDA DE SOUSA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001552-32.2017.8.11.0025. REQUERENTE: GESIANE APARECIDA DE 

SOUSA DOS ANJOS REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. O requerente, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação na pessoa do seu advogado, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos ( ID 11527471). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença 

ao juiz togado para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Juína-MT, 20 de Julho de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína-MT, 20 de Julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 485 de 738



Processo Número: 1001552-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GESIANE APARECIDA DE SOUSA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001552-32.2017.8.11.0025. REQUERENTE: GESIANE APARECIDA DE 

SOUSA DOS ANJOS REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. O requerente, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação na pessoa do seu advogado, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos ( ID 11527471). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença 

ao juiz togado para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Juína-MT, 20 de Julho de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína-MT, 20 de Julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVALDO FRANCELINO BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000927-95.2017.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: OLIVALDO FRANCELINO BORGES V I S T O S, Considerando 

que já decorreu o prazo requerido em audiência pelo reclamante, intime-se 

para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 5 dias. Apresentado 

endereço atualizado do reclamado, designe-se nova audiência de 

conciliação, intimando-se as partes com as advertências de praxe. Caso 

contrário, conclusos para extinção. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-58.2016.8.11.0025

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:

RODRIGO MALTA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000589-58.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: RODRIGO MALTA DE 

FREITAS VISTOS, INDEFIRO o pedido de expedição de certidão (id. 

13799415), pois, é desnecessária a emissão de declaração atestando a 

existência de ação executiva em curso para se perfectibilizar o protesto 

em razão de que o próprio título exequendo é protestável, nos termos da 

Lei n. 5474/68. Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no 

prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Às Providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000213-04.2018.8.11.0025. REQUERENTE: TEREZINHA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA V I S 

T O S, Intime-se a autora para apresentar endereço atualizado do 

requerido, no prazo de 05 dias. Cumprida a determinação anterior, 

designe-se nova audiência de conciliação, intimando-se as partes com as 

advertências de praxe. Caso contrário, tornem os autos conclusos para 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-22.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIAN CARDOSO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

24/08/2018 às 12:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO REVAY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

24/08/2018 às 12:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DA SILVA CINTA LARGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

24/08/2018 às 12:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

24/08/2018 às 13:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 486 de 738



LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

31/08/2018 às 12:00H.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000790-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L C XAVIER HOTEL - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO OAB - MT5789/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUTEMBERGSON NASCIMENTO PINHEIRO (RÉU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

10/08/2018 às 16:00H.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000730-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUSA BRITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO OAB - MT5789/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORECI DA SILVA (RÉU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

10/08/2018 às 16:10H.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001010-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ILKIU LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

31/08/2018 às 12:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXATA SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente para participar 

da audiência de conciliação designada para o dia 31/08/2018 às 12:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LOUREIRO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente para participar 

da audiência de conciliação designada para o dia 31/08/2018 às 12:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR ALBERTO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

31/08/2018 às 13:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WISLEY CRISTIANE FREITAS GOELZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

31/08/2018 às 13:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI BONFIM BUGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DE BONA SARTOR (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

31/08/2018 às 13:20H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000606-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do Procurador da parte autora para manifestar nos autos sobre 

o laudo socioeconomico, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000995-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)

MARCOS MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)

DEOCLECIO MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)

CLEIDE GONCALVES DE MATOS (EXECUTADO)

IRACEMA HORTENCIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO
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Analisando detidamente os autos, verifico que a parte nãoacostou aos 

autos a competente Guia de arrecadação das custas processuais. Dessa 

feita, determino a intimação do advogado da parte requerente para que 

emende a exordial juntando aos autos o respectivo documento, nos 

termos do art. 319, II, CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 23 

de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição 

Legal

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000861-26.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Analisando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não 

foi juntado comprovante de prévio requerimento administrativo, devendo a 

parte autora se adequar ao RE 631240. Portanto, intime-se a parte autora 

para apresentar o requerimento administrativo ou apresentar a 

impossibilidade de realizar, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. Após, conclusos. Cumpra-se. Às providências. Mirassol 

D´Oeste/MT, 13 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000766-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000766-93.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARIA RAIMUNDA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Noutro giro, a parte autora 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 da parte autora 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 pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “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)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, 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. Por fim, demostrada 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, 18 de 

julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 183899 Nr: 1654-55.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar 

Convertido em Execução de Título Extrajudicial proposta por Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não padronizados Peg, em face 

Wellington Domingos, todos devidamente qualificados nos autos.

Considerando-se o teor da certidão de fl. 80/81, as quais informam que o 

requerente mesmo sendo devidamente intimado para propulsionar o feito, 

não se manifestou desta forma, a extinção do feito é medida que se impõe.

 À luz do exposto, em razão da inércia do postulante, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do 

Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste-MT, 18 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27525 Nr: 1365-35.2007.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEGdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:46.304 -MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Defiro o pleito de fls. 180, de modo que se expeça alvará judicial para 

levantamento da quantia, devendo ser depositada na conta ora informada.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251149 Nr: 3621-96.2017.811.0011

 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: MAdS, RdJdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Defensoria Pública, bem como a parte autora pessoalmente, 

para que justifique sua ausência na audiência, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção por abandono.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000667-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CLARO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000667-26.2018.8.11.0011. 

AUTOR: NEUSA CLARO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Neusa 

Claro de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Ao 

analisar os autos, esta Magistrada constatou que o douto causídico não 

juntou aos autos comprovante de residência em nome da parte autora. Por 

esse motivo, foi determinada a intimação do mesmo para que juntasse o 

documento atualizado em nome do autor ou, caso não fosse possível, 

esclarecer o vínculo com o titular do comprovante, conforme id 13537908. 

A intimação foi realizada conforme id 13599992. Aportou aos autos 

certidão (id 14143350), informando que a parte autora foi intimada acerca 

da decisão, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. Ante o 

exposto, Indefiro a Inicial com supedâneo no art. 330, IV do Código de 

Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Contudo, suspendo a execução com fundamento no art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste - MT, 13 de 

julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000949-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. F. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000949-64.2018.8.11.0011. 

AUTOR: JOAO VICTOR DE FREITAS BRAGA RÉU: JULIANA FURLAN 

Conforme se observa na petição inicial (ID nº 14213786) o autor 

argumentou não possuir condições financeiras para arcar com as custas 

processuais, pleiteando, portanto, os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, o qual passo a analisar. Pois bem. De pronto, constato que os 

documentos que instruem a inicial não são hábeis para convalidar a 

alegação hipossuficiente do autor. Isso porque, consta no comprovante de 

residência anexado no ID de nº 14213914 que o valor consumo da energia 

elétrica é de R$1.024,65 (hum mil e vinte e quatro reais e sessenta e cinco 

centavos), o que, de antelóquio, não da azo à presunção de que o autor 

não detém condições financeiras para suportar o pagamento das custas e 

despesas processuais, haja vista que se ele recebe o valor de 

R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) certamente não teria condições 

financeiras para pagar a energia e tampouco sequer para se sustentar. 

Outrossim, consigno que restou demonstrado por meio do aludido 

comprovante de residência que o autor reside na propriedade rural do seu 

genitor, cuja localização é nos arredores desta Comarca, ou seja, região 

bastante valorizada, resultando na ausência dos requisitos necessários 

para concessão do beneplácito da Justiça Gratuita. Além disso, ao 

contrário do alegado pelo autor, entrevejo que ele fora registrado como 

auxiliar de escritório em 05 de julho de 2018 junto a Fazenda Nossa 

Senhora Aparecida de propriedade do seu genitor Sr. João Anderson 

Braga, tendo como subsídio o valor de R$1.431,00 (hum mil, quatrocentos 

e trinta e um reais) e não de R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 

conforme dito na peça de ingresso, de onde conclui-se que ele possui 

plenas condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao 

seu sustento ou ao de sua família. Nesse viés, como é cediço a 

assistência judiciária gratuita é benefício de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, (Ap 

58624/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, 

Publicado no DJE 14/11/2017), o que não se verifica na hipótese. À vista 

do exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita formulada no bojo na 

petição inicial carreada no ID de nº 14213786. Intime-se o requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento das custas 

de distribuição e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do presente feito, atentando-se a Secretaria da Segunda Vara 

para a redação do artigo 456 da CNJG, in verbis: Art. 456. A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. § 3 º O 

prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e façam imediatamente 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 19 de julho de 

2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000767-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000767-78.2018.8.11.0011. 

AUTOR: CRISTINA DA SILVA CUNHA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL 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 
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prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC. Noutro giro, a parte autora 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 da parte autora 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 pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “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)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, 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. Por fim, demostrada 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, 18 de 

julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (ASSINATURA 

DIGITAL)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000650-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI VALERIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000650-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ERLI VALERIANO DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL 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. Ademais, demostrada 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, 18 de 

julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000768-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CANDIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000768-63.2018.8.11.0011. 

AUTOR: RITA CANDIDA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Compulsando-se os autos, verifica-se que o douto 

causídico não juntou aos autos o requerimento administrativo referente a 

aposentadoria rural por idade rural em nome da parte autora. Constituindo 

este, documento indispensável ao preenchimento dos requisitos da 

petição inicial, previstos nos arts. 319 e 320, NCPC, razão pela qual 

determino a intimação do advogado da parte requerente, para que emende 

a exordial regularizando o(s) endereço(s), junte o(s) comprovante(s) 

de(as) residência(s) atualizado e em nome do autor ou, caso não seja 

possível, esclareça o seu vínculo com o titular do comprovante a ser 

juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de julho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000749-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA AMORIM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000749-57.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ANGELITA AMORIM DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL 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, a parte autora 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 da parte autora 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 pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “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 
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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)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, 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. Por fim, demostrada 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, 18 de 

juLho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (ASSINATURA 

DIGITAL)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000734-88.2018.8.11.0011

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:

CARLOS ROSA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação 

da parte requerida, 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000704-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CAIRES DE LIMA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANESSA CAIRES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação 

das partes requeridas, 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000884-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE TESTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000884-69.2018.8.11.0011. 

AUTOR: EUNICE TESTA RÉU: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL Compulsando-se os autos, verifica-se que, o douto causídico 

juntou aos autos o comprovante de residência em nome de terceiro. 

Constituindo este, documento indispensável ao preenchimento dos 

requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 320, NCPC, razão 

pela qual determino a intimação do advogado da parte requerente, para 

que emende a exordial regularizando endereço, junte um comprovante de 

residência atualizado e em nome do autor ou, caso não seja possível, 

esclareça o seu vínculo com o titular do comprovante a ser juntado nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 11 de julho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000844-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETY GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000844-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARGARETY GONCALVES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Compulsando-se os autos, verifica-se 

que, o douto causídico não juntou aos autos o comprovante de residência 

em nome da parte autora. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 04 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000692-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Considerando-se a manifestação constante no ID13633461, HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

com esteio no dispositivo 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

independentemente da diligência prevista no art. 485, § 4º, do mesmo 

Diploma Legal, porquanto ainda não houve a efetiva citação do réu. Sem 

condenação em custas e honorários. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Mirassol 

D’Oeste, 18 de julho de 2018 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000605-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSNADIR TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000605-83.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: TRANSNADIR TRANSPORTES LTDA - ME Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Administradora de Consórcios 

LTDA em face de Transnadir Transportes LTDA- ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Conforme o petitório de id. 13534559, a parte 

autora pugna pela desistência da presente demanda, haja vista terem 
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entrado em acordo. Pelo exposto, Homologo a desistência e Julgo Extinto o 

presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais se existentes. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000694-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

Considerando-se a manifestação constante no ID 13651706, HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA e julgo extinto o processo, em resolução do mérito, com 

esteio no dispositivo 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

independentemente da diligência prevista no art. 485, § 4º, do mesmo 

Diploma Legal, porquanto ainda não houve a efetiva citação do réu. 

Condeno os autores ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes. Preclusas as vias recursais, arquivem-se com as baixas 

e anotações de estilo. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste, 18 de julho de 2018 Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUSMARQUES GOMES LADEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000889-91.2018.8.11.0011. 

AUTOR: JUSMARQUES GOMES LADEIRA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Considerando a necessidade de facilitar 

o exame dos autos digitais, determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial a fim de classificar e organizar os 

documentos digitalizados e anexados à presente petição eletrônica, no 

prazo de 10 (dez) dias, com supedâneo no art. 1º da Resolução 04-2016 / 

Tribunal Pleno: “Art. 1º - Acrescentar o artigo 13-A na Resolução n. 

022/2011-TP, nos seguintes termos: Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Noutro norte, 

verifica-se que, o douto causídico não juntou aos autos o comprovante de 

residência em nome da parte autora. Constituindo este, documento 

indispensável ao preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos 

nos arts. 319 e 320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do 

advogado da parte requerente, para que emende a exordial regularizando 

o(s) endereço(s), junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) 

atualizado e em nome do autor ou, caso não seja possível, esclareça o 

seu vínculo com o titular do comprovante a ser juntado nos autos, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 11 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000922-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA CAVALI FAKINE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000922-81.2018.8.11.0011. 

AUTOR: CELIA APARECIDA CAVALI FAKINE RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL 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, a parte autora 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 da parte autora 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 pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “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)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, 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. Por fim, demostrada 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, 12 de 

julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000736-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AURELIANA DESCASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000736-58.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ADRIANA AURELIANA DESCASSE REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Compulsando-se os autos, verifica-se 

que, o douto causídico não juntou aos autos a certidão de óbito em nome 

do Sr. Antônio Poquiviqui. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000852-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA CORREIA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000852-64.2018.8.11.0011. 

AUTOR: DULCINEIA CORREIA CARVALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Compulsando-se os autos, verifica-se que, o douto 

causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em nome da 

parte autora. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 09 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000843-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO BENTO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000843-05.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ADOLFO BENTO FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação de Ação Previdenciária proposta por 

Adolfo Bento Ferreira em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando, em epítome, que se 

encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, requer a 

conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora 

preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a 

inicial vieram os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo 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. Incialmente, 

vislumbro que a parte autora requer a tutela específica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício previdenciário 

pleiteado na inicial, uma vez que preenche todos os requisitos para o seu 

deferimento. Pois bem. 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 da parte autora 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 pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, 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 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. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

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)”. m 

suma, a parte autora, 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. 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. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, 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 deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 
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de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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. Ao arremate, demostrada 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. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 18 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital) [1] 13975673, 13975687, 13975727, 13975760, 

13975800, 13975830, 13975873.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000802-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FAVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000802-38.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARCELO FAVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Compulsando-se os autos, verifica-se que, o douto causídico não 

juntou aos autos o comprovante de residência em nome da parte autora. 

Constituindo este, documento indispensável ao preenchimento dos 

requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 320, NCPC, razão 

pela qual determino a intimação do advogado da parte requerente, para 

que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), junte o(s) 

comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do autor ou, 

caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 04 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000741-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JACIRA DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000741-80.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARIA JACIRA DE SOUZA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Compulsando-se os autos, verifica-se que, o douto 

causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em nome da 

parte autora. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000497-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO (RÉU)

MARCIO LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA (RÉU)

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

pagamento, 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000784-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BOAVENTURA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000784-17.2018.8.11.0011. 

AUTOR: JEFFERSON BOAVENTURA DE MATOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Código 255652 Cuida-se de 

Ação Previdenciária proposta por Jefferson Boaventura de Matos em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados 

nos autos, alegando, em epítome, que se encontra incapacitado para o 

trabalho, razão pela qual postula auxílio-doença, e se for constatada a 

incapacidade permanente, requer a conversão em aposentadoria por 

invalidez, uma vez que a parte autora preencheria as condições para 

percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram os documentos[1]. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que 

pese à nova sistemática trazida pelo 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. Incialmente, vislumbro que a parte autora requer a tutela 

específica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma vez que 

preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. 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 da 

parte autora 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 pelo Tribunal Pátrio em caso quejando, 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 

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. 

Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 
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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)”. Em 

suma, a parte autora, 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. 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. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, 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 deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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. Ao arremate, demostrada 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. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 18 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital) [1] 13858884, 13858998, 13859105, 13859020, 

13859091, 13859026, 13859189, 13859367, 13859169, 13859349, 

13859406, 13859412

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000751-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000751-27.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARIA ALVES NUNES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Compulsando-se os autos, verifica-se que, o douto causídico não 

juntou aos autos o comprovante de residência em nome da parte autora. 

Constituindo este, documento indispensável ao preenchimento dos 

requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 320, NCPC, razão 

pela qual determino a intimação do advogado da parte requerente, para 

que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), junte o(s) 

comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do autor ou, 

caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 18 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000716-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE DE ASSIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000716-67.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARLEIDE DE ASSIS DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Marleide 

de Assis da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em epítome, que se 

encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, requer a 

conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora 

preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a 

inicial vieram os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo 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. Incialmente, 

vislumbro que a parte autora requer a tutela específica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício previdenciário 

pleiteado na inicial, uma vez que preenche todos os requisitos para o seu 

deferimento. Pois bem. 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 da parte autora 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 pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, 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 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. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 
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ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. m 

suma, a parte autora, 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. 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. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, 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 deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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. Ao arremate, demostrada 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. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 18 de juLho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital) [1] 13680325, 13680546, 13680577, 13680619, 

13680834, 13680888, 13680945, 13681000, 13681028, 13681074.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000703-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação 

da parte requerida, 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000857-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DO PILAR JOVIO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LOURENCO RIBEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000857-86.2018.8.11.0011. 

AUTOR: LEONICE DO PILAR JOVIO RIBEIRO RÉU: GILSON LOURENCO 

RIBEIRO Tendo em vista que o requerido exerce cargo comissionado no 

Cartório Eleitoral do qual exerço a função de Juiza Eleitoral, afim de evitar 

nulidades no bojo do processo, por razões de foro íntimo, declaro-me 

suspeita para processar e julgar o presente feito, com escopo no art. 145, 

inciso I do NCPC. Assim sendo, remetam-se os autos para a minha 

substituta legal, com URGÊNCIA. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – 

MT, 13 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura 

Digital)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000757-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação 

do requerido, 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000804-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA RODRIGUES GAMERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000804-08.2018.8.11.0011. 

AUTOR: EVA MARIA RODRIGUES GAMERO RÉU: GERENCIA EXECUTIVA 

DO INSS - CUIABÁ-MT 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. Ademais, demostrada 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, 18 de 

julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000600-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000600-61.2018.8.11.0011. 

AUTOR: CARMEM DE OLIVEIRA LIMA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL 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. Ademais, demostrada 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, 23 de 

julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MAICO DIAS DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000558-12.2018.8.11.0011. 

AUTOR: OSMAR MAICO DIAS DE FREITAS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Cite-se a parte ré para que 

compareça a sessão de conciliação e/ou mediação designada para o dia 

24 de agosto de 2018, às 13 horas, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Intime-se o autor, na 

pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC). 

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte ré devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, do CPC). Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se, 

com urgência. Mirassol D’ Oeste – MT, 18 de juLho de 2018 Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000951-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MANTOVANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000951-34.2018.8.11.0011. 

AUTOR: SERGIO MANTOVANI RÉU: STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO 

DE SERVICOS LTDA., ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 26 de setembro de 2018, às 13 

horas, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. 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 ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

com máxima URGÊNCIA. Mirassol D’ Oeste – MT, 19 de julho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000747-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MIGUEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000747-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR: FERNANDO MIGUEL DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação de Conversão em Auxílio-Doença c/c 

em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por Fernando Miguel da Silva em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

epítome, que se encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual 

postula auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, 

requer a conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte 

autora preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. 

Com a inicial vieram os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo 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. Incialmente, 

vislumbro que a parte autora requer a tutela específica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício previdenciário 

pleiteado na inicial, uma vez que preenche todos os requisitos para o seu 

deferimento. Pois bem. 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 
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exordial, nota-se que a pretensão da parte autora 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 pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, 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 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. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

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)”. Em 

suma, a parte autora, 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. 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. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, 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 deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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. Ao arremate, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital) [1] 13751908, 13751939, 13751956, 13751979, 

13752010, 13752023, 13752041, 13752081, 13752143 e 13752177.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31183 Nr: 1722-78.2008.811.0011

 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: Orides Santana Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Latufe Carnevale 

Tufaile - OAB:164516 oab/sp, Fernando Latufe Carnevale Tufaile - 

OAB:127965 oab/mg

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 219, cujo 

dispositivo transcrevo:"Perlustrando atentamente o feito, vislumbro que o 

causídico Júlio Cezar Massam Nichols não possui procuração juntada aos 

autos em que a parte autora lhe outorga poderes para receber e dar 

quitação, o que impossibilita o levantamento da quantia deposita nos autos. 

N’outro giro, verifico que às fls. 204/205 os advogados Alexandre Latufe 

Carnevale Tufaile e Ferdando Latufe Carnevale Tufaile informaram o 

falecimento do douto causídico Abdilatif Mahamed Tufaile e requereram o 

levantamento dos honorários advocatícios depositados às fls. 197. Desse 

modo, considerando-se que fora anexado ao processo instrumento 

procuratório em que a esposa do de cujus Elza Aparecida Carnevale 

Tufaile outorga poderes aos filhos advogados Alexandre Latufe Carnevale 

Tufaile e Ferdando Latufe Carnevale Tufaile para receberem e darem 

quitação, consoante se infere à fl. 206, defiro o pedido de fls. 204/205, 

razão pela qual determino que seja oficiado o Departamento da Conta 

Única do Poder Judiciário solicitando a vinculação do numérico depositado 

à fl. 197 e, na sequência, que seja expedido alvará judicial para 

levantamento da quantia vinculada, na forma estabelecida na Resolução 

nº 011/2014/TP."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31183 Nr: 1722-78.2008.811.0011

 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: Orides Santana Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Latufe Carnevale 

Tufaile - OAB:164516 oab/sp, Fernando Latufe Carnevale Tufaile - 

OAB:127965 oab/mg

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235035 Nr: 175-22.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melquisedeque Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 59, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fls. 56/56-vº, para tanto, 

determino que seja oficiado a Conta Única do Poder Judiciário solicitando a 
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vinculação dos numéricos bloqueados à fl. 51.

Empós, expeça-se alvará para liberação dos valores vinculados para a 

conta bancária indicada à fl. 56. Na sequência, intime-se a parte 

exequente para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de suspensão. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam-me conclusos. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197533 Nr: 3921-97.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nange Confecções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. dias Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Probst Werner - 

OAB:OAB/SC 29.532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi infrutífera a 

indisponibilidade de fls. 126/129, bem como para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252534 Nr: 4345-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCPM, GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 51, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com fundamento no inciso III do 

artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus 

termos e cláusulas e EXTINGUINDO o presente feito, com resolução do 

mérito. Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso 

o executado. Condeno a parte executada ao pagamento de custas e 

despesas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade por fazer jus o 

executado aos benefícios da Justiça Gratuita."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243659 Nr: 4759-35.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clinton Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte exequente para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio será interpretado 

como quitação total do débito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174654 Nr: 18-54.2013.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Curvelândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Eduardo Sortica de Lima - OAB:7485, Janaina Franco 

Silva - OAB:22.314, Julio Cezar Massam Nichols - OAB:11.270, 

Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Rosiane Pereira dos 

Santos - OAB:21.789

 Intimar o advogado DR. Nilson Tomaz da Silva Junior sobre o mandado de 

averiguação de fls.1451/1463, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174196 Nr: 4718-10.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Aparecida Appolari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte exequente para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio será interpretado 

como quitação total do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 2413 Nr: 1-62.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolorice Moreti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Evangelista de Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias dos Santos Silva Junior - 

OAB:11.849-A, Silvio José Columbano Monez - OAB:8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airam Fernandes Lage - 

OAB:RO 347

 Intimar os advogados da parte autora para providenciar o recolhimento de 

guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à comarca 

Comodoro - MT com a finalidade de Penhora, devendo juntar aos autos os 

originais das guias e comprovantes de recolhimento, para posterior envio 

a comarca deprecada, no prazo de 10 (dez) dias. Bem como intimá - lo 

sobre a Decisão de fls. 255, cujo teor transcrevo:"Código 2413. Defiro o 

pedido de fls. 253/254, razão pela qual expeça-se carta precatória para a 

cidade de Nova Lacerda-MT para que se proceda com a penhora de bens 

capazes de satisfazer o débito reclamado, conforme demonstrativo de 

cálculo de fl. 253. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’Oeste - MT, 13 de junho de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 24674 Nr: 1939-92.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: F. M. C Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariluci R. Ferrari da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8014, Renato Rodrigues Coutinho - OAB:14393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Ouroesete - SP com a finalidade de Penhora, devendo juntar aos 

autos os originais das guias e comprovantes de recolhimento, para 

posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239874 Nr: 2787-30.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Araputanga - MT com a finalidade de Intimação e demais atos, 

devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de 

recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 
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(dez) dias. Intimo-o ainda para que efetue o deposito referente a diligencia 

do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação e demais 

atos. Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, de acordo com o 

provimento 07/2017. Enviando o comprovante de deposito 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.: 257781 Nr: 831-08.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Araputanga - MT com a finalidade de Busca e Apreensão, 

devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de 

recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 261535 Nr: 2401-29.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fidelis Evaristo Pirelli Queiroz - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19102, Suellen Menezes Barranco - OAB:15667, Victor Thiago 

Marques - OAB:14495-B

 Intimar os advogados do requerido sobre o despacho de fls. 124, cujo 

teor transcrevo:"Cód. 261535. A par da petição de fls. 87, em cumprimento 

ao art. 1.018, §1º do Código de Processo Civil, mantem-se a decisão 

obliterada por seus próprios fundamentos. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão proferida às fls. 70/73. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste - MT, 17 de julho de 20. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito" e despacho de fls. 126, cujo teor transcrevo:"Código nº 261535. 

Diante da informação prestada pelo Ministério Público de que o lacre que 

interditada o estabelecimento “Tabacaria Pirelli” foi retirado, determino que 

o Oficial de Justiça compareça ao local e lacre o estabelecimento 

novamente. Outrossim, aguarde-se o decurso do prazo para 

apresentação de contestação.

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 19 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 24976 Nr: 2250-83.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Dusso Braga Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Terezinha Aparecida Braga 

Menezes - OAB:6972-b

 Reiterar a intimação ao advogado da parte autora para providenciar o 

recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, que será 

encaminhada à comarca Porto Esperidião com a finalidade de Penhora e 

Avaliação, devendo juntar aos autos os originais das guias e 

comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 101971 Nr: 764-24.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. C. Bernardini Félix - ME, Jeanne Cristine Bernardini 

Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIQUEIREDO - OAB:11520, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, 

THIAGO DE THADEU CALMON TENUTA - OAB:12752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:8194-A

 Intimar o advogado do autor para apresentar contrarrazões ao recurso 

ofertado pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258050 Nr: 948-96.2018.811.0011

 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: Elisabete de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, as 13:50 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258112 Nr: 979-19.2018.811.0011

 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: EDUARDO CUSTODIO PINHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, as 13:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259159 Nr: 1498-91.2018.811.0011

 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: Vanusa da Costa dos Prazeres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 12:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258380 Nr: 1100-47.2018.811.0011

 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: Marcio Mendonça da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870, Suyan 

Magalhães de Lima - OAB:14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 12:10 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250658 Nr: 3348-20.2017.811.0011

 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: RRdS, Vilma Donizete dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 11:50 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258051 Nr: 949-81.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valerio Batista da Costa Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 11:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258220 Nr: 1020-83.2018.811.0011

 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: Rosangela Pilar Diogo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 11:10 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258218 Nr: 1018-16.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 10:50 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259161 Nr: 1500-61.2018.811.0011

 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: Joaquim Martins Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 10:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259435 Nr: 1616-67.2018.811.0011

 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: Reginaldo Domingos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 10:10 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259158 Nr: 1497-09.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Gonçalves Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 9:50 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 
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local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258240 Nr: 1032-97.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 9:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250925 Nr: 3496-31.2017.811.0011

 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: Divino Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 9:10 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249864 Nr: 2978-41.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildes Poquiviqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 8:50 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251105 Nr: 3592-46.2017.811.0011

 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: Antonio Henrique Tolló

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 8:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. DA SILVA - COFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO DAS MODAS EIRELI (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 30/10/2018 Hora: 16:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 23 de julho de 

2018.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227910 Nr: 701-23.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Dias Tingo Ferreira, Anselmo Conceição 

Soares, Deivid Alexander de Lima, Pedro Edinei Pires Batista, Izaurina dos 

Passos Araújo, João Pires de Souza, Luciene da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15818, marionely araujo veigas - OAB:2684

 Intimar os doutos advogados dos acusado para tomarecem conhecimento 

que foi expedido Carta Precatória à Comarca de Cáceres-MT, para:

– INTIMAÇÃO DOS RÉUS para comparecerem à audiência a ser designada 

por esse Juízo Deprecado, para SEREM INTERROGADOS.

 Réu: Anselmo Conceição Soares, Réu: Bruno Dias Tingo Ferreira,Réu: 

Deivid Alexander de Lima, Réu: Izaurina dos Passos Araújo, Réu: João 

Pires de Souza, Réu: Luciene da Silva Lima,Réu: Pedro Edinei Pires Batista,

 – INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, abaixo qualificadas, intimando-as a 

comparecerem à audiência a ser designada por esse r. Juízo Deprecado, 

para SEREM INQUIRIDAS.

Testemunha: Vicente Gomes de Arruda Junior, Investigador de Policia,

Testemunha: Ana Flávia de Oliveira, Cpf: 06019661636, Rg: 

MG-12.280.961 SSP MG Filiação: Rosenildo de Oliveira e de Lúcia Amador 

de Oliveira, data de nascimento: 04/11/1982, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, do lar, Endereço: Rua das Begonhas 650, Bairro: 

Vista Alegre, Cidade: Cáceres-MT

Testemunha: Delson Pedroso Ferreira da Costa Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Rua das Magnolias Nº 15, Bairro: Jardim Padre Paulo, Cidade: 

Cáceres-MT

Testemunha: Narciso da Silva Bispo Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Balester S/nº, Bairro: Jardim das Oliveiras, Cidade: Cáceres-MT

Testemunha: Sidney Monteiro da Silva Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Av: Getulio Vargas Nº 1636, Bairro: Santa Isabel, Cidade: Caceres-MT

Testemunha: Edmilson Silva dos Santos, Rg: 835739 SSP AL Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Rosauro Araujo Suzano, Bairro: 

Maracananzinho, Cidade: Caceres-MT

Testemunha: Maria Iracema Santo Pedroso, Cpf: 95444130491, Rg: 
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1268412 SSP AL Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Rosauro Araujo 

Suzano Nº 334, Bairro: Maracananzinho, Cidade: Cáceres-MT

Outrossim, intimo ainda que a missiva foi distribuída ao Juízo da Primeira 

Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, sob o n. 

4290-33.2018.811.0006 Código: 234644 , a qual encontra-se com 

audiência designada para o dia 26/7/2018 às 15hs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260501 Nr: 2028-95.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Willame Dourado, Diego Francisco 

de Oliveira, Silvana Maria Alves, João Pedro Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – Cód. 260501

Recuperando: SILVANA MARIA ALVES

 Presentes:

Juiz de Direito: Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotor de Justiça: Dr. Osvaldo Moleiro Neto

Defensor Público: Dr. Ubirajara Vicente Luca

Recuperando: Silvana Maria Alves

Aos quatorze dias do mês de junho de 2018, na sala de Audiências da 

Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o autuado foi 

apresentado sem o uso de algemas, oportunidade em que a MM. Juiz de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 A defesa se manifestou nos seguintes termos: MM. Juiz, requer-se a 

substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando o 

problema de saúde relatado pela ré, corroborado pelos documentos ora 

anexados. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido anterior, 

requer-se a liberdade provisória, com a fixação de cautelares diversas da 

prisão, notadamente pelo o uso de monitoramento eletrônico. Nestes 

termos, pede deferimento.

Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Indefiro os pedidos formulados pela defesa, visto que não há 

documentação hábil que comprove os problemas de saúde alegados, não 

havendo indícios mínimos de que não possa ser tratada no cárcere, sendo 

insuficiente a documentação ora juntada.

De outro modo, ainda se mostram subsistentes os elementos utilizados 

para a decretação da prisão preventiva da ré, pelo que me valho dos 

argumentos lançados na decisão de fls. 106-109.

Solicite-se a anuência para o Juízo de Cáceres.

Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública de Cáceres/MT, a fim de que tome 

ciência de a ré asseverou que sofreria represálias em referida unidade 

penal , visto que nela estaria a Sra. Bruna, irmã do Monge, suposto 

assassino de seu ex-marido.

Assim, determino que referida autoridade tome as medidas necessárias 

para assegurar a segurança da ré, e que informe a este Juízo, em 05 

(cinco) dias, se a ré corre algum risco à sua integridade física na unidade.

Oficie-se ao Juízo de Cáceres/MT, autos CI 205760, sobre a prisão da ré, 

com cópia da decisão que a decretou.

Cumpra-se”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

OSVALDO MOLEIRO NETO

Promotor de Justiça

UBIRAJARA VICENTE LUCA

Defensor Público

SILVANA MARIA ALVES

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254433 Nr: 5380-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Palmeiras de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 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 advogado do reeducando para que no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar acerca do cálculo de pena.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73694 Nr: 2213-78.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanildo Lino Santana (Empresa), Givanildo 

Lino Santana, Aparecida Lima de Santana

 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 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 70/72, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 84642 Nr: 1776-66.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claiton Arzamendia do Nascimento

 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 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 68, requerendo o que 
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entender de direito, no prazo de 05 (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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 84602 Nr: 1751-53.2015.811.0086

 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: Marcos Cezar Vilhalba dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade do Estado de Mato Grosso - 

UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112235 Nr: 7139-63.2017.811.0086

 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: NELCI VENTURINI DAL OGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mato Grosso Previdência - MTPREV, Estado do 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:MT 12.758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a(s) contestação(ões) apresentada(s) às fls. 29/39, 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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 93021 Nr: 1860-33.2016.811.0086

 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: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Alves dos Santos, Walter Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio J. Chekerdemian - 

OAB:MS 3.556, Luiz Augusto Arruda Custodio - OAB:MT 11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a(s) contestação(ões) apresentada(s) de fls. 44/61, 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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 50642 Nr: 1695-59.2011.811.0086

 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: Wilma Klene

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s) 

às fls. 119/126, 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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77410 Nr: 4963-53.2013.811.0086

 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: Rocco Sfredo

 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:

 Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s) 

às fls. 247/301, 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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81280 Nr: 4190-71.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Arruda Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Castilhos da Silva - 

OAB:PR 64.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 66 

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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105999 Nr: 3854-62.2017.811.0086

 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: JSC, GSC, APdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 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. 

55,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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 76025 Nr: 4602-36.2013.811.0086

 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: Leonardo Zanatta Possamai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM - Celulares S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT 16846/A, Rubens Gaspar Serra - OAB:119.859 SP

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerente para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 50751 Nr: 1801-21.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Dalto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tadeu Eduardo de Toledo Moraes, Pedro 

Henrique de Toledo Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Cardozo Dalto - 

OAB:11466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerente para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 76316 Nr: 4886-44.2013.811.0086

 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: Astor Kayser, Espolio de Romilda Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neli Alves Kolling, Ivanio Odirlei Krolling, Jose 

Kolling, Traude Catarina Strub Kolling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B, Maycon Tadeu Lamim - OAB:MT 16.012, Rogério 

Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A, Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerente para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 99089 Nr: 5772-38.2016.811.0086

 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: AdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCeTLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo da petição de fls., razão pela 

qual IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 97399 Nr: 4702-83.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmar Trentini, Angela Aparecida Trentini, 

Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira 

Freitas - OAB:166496/SP, Celso Umberto Luchesi - OAB:76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo da petição de fls., razão pela 

qual IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 39295 Nr: 2234-30.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorio Junior Piccini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariana Dias Liu Krindges, Rodrigo Krindges, 

Dejair Roberto Liu, Marileide Dias Liu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301- MT, Liana Mara Cocco Munaretto - 

OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:MT-10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:MT- 3407, Suzye 

Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo da petição de fls., razão pela 

qual IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 48547 Nr: 3965-90.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Renato de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo da petição de fls., razão pela 

qual IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 49877 Nr: 954-19.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Dall Oglio Junior, Vera Arantes 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de informar que a petição de fl. 79 veio 

desacompanhada do comprovante das custas geradas pelo distribuidor 

mencionadas nesta.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 505 de 738



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 51030 Nr: 69-14.2011.523.0056

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RONCATO - OAB:2147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Nos termos da legislação vigente 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 do Laudo 

Médico de fls. 322/323, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 72178 Nr: 678-17.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa Locadora de Veículos Ltda, Ezequiel 

Fernando da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls. , 

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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 87825 Nr: 3621-36.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Luis Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Jacinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 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 Negativa do Oficial de Justiça de fls. , 

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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79803 Nr: 2943-55.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 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 Negativa do Oficial de Justiça de fls. , 

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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78034 Nr: 1479-93.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO SOARES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls. , 

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 Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 23408 Nr: 313-75.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Mendonça Martins Júnior, Laércio 

Antonio Amado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Leôncio Gaiva 

Neto - OAB:13.537, Sem adv. - OAB:, Thiago Oliveira Amado - 

OAB:MT 11506

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Executada LAÉRCIO ANTÔNIO AMADO, por 

seus advogados, tendo em vista o resultado da penhora, para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115959 Nr: 1811-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MOTORS LTDA, Iane Luisa Wonz Souza 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls. , 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: de novo 
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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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115137 Nr: 1408-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE FRANCA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do 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. 17, 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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114448 Nr: 992-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI DA SILVA SAMPAIO

 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. 30, 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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112607 Nr: 46-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA BENITI SODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - OAB:PR 74.074, 

Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:MT 20.345

 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. 20, 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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 52103 Nr: 3120-24.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araguaia Móveis e Eletro Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Solimam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls. , 

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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 51719 Nr: 2742-68.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monda Locadora Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 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 Negativa do Oficial de Justiça de fls. , 

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 Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 53516 Nr: 1019-77.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: General Mills Brasil Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Reffatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Carneiro 

Queiroz - OAB:MG 149.515, JOSÉ GUILHERMO CARNEIRO QUEIROZ - 

OAB:MT 22.230/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 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 Executada, através de sua advogada, para 

indicar bens à penhora para satisfação do débito exequendo, conforme 

petição de fl. 128 e despacho de fl. 131.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109610 Nr: 5762-57.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE JESUS DAMASCENO PEREIRA - 

ME, Adriana de Jesus Damasceno Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MS 6.171, 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 Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls. , 

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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109199 Nr: 5555-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls. , 

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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 87829 Nr: 3624-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelcedi Silvestro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:MT 15.729, Tenille Pereira 

Fontes - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls. , 

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.: 113463 Nr: 510-39.2018.811.0086

 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: FdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Lima Oliveira - OAB:MA 

17.071

 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. 38, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76791 Nr: 392-05.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.L. Comércio de Tecidos Ltda - ME, Alexandre 

Lopes de Oliveira, Adriana da Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do 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 às fls. 84/86, 

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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71675 Nr: 187-10.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Lucinete Maria 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: 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. 132, 

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 
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da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97122 Nr: 4527-89.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E PEDROSO ME (MERCADO CONQUISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 89, 

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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77423 Nr: 966-28.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio de Oliveira Mendes

 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. 84, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de 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.: 82166 Nr: 238-50.2015.811.0086

 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: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLCIR THOMAS KREUZ

 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 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 80, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99384 Nr: 5950-84.2016.811.0086

 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: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL GOMES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109051 Nr: 5502-77.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER DOS SANTOS COINETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

promover o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33788 Nr: 118-85.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Daniel Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT 11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Certifico e dou fé que decorreu, sem manifestação, o prazo para a parte 

requerida pagar o débito. Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 

da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco)dias, promover o devido andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76049 Nr: 4625-79.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espaço Gourmet Restaurante Choperia, 

Pizzaria e Sorveteria Ltda, Paulo Sergio Giumbelli, Ana Carina Pinto 

Cardoso Goularte
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os requeridos estão em local incerto e não sabido, bem 

como a parte autora e este juízo não lograram êxito em localizar a parte 

requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81898 Nr: 52-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Sob a ótica do direito processual moderno e de uma interpretação 

constitucional do art. 267, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil, o 

Juiz, antes de extinguir o processo por desídia das partes, deve esgotar 

os meios disponíveis para a intimação pessoal, adotando, inclusive, a via 

editalícia, e somente após frustradas todas as tentativas é que o Juiz deve 

proferir uma decisão terminativa. Precedentes jurisprudenciais do Superior 

Tribunal de Justiça. 02 - A interpretação do dispositivo em tela deve 

observar, dentre outros aspectos, a finalidade da norma concebida pelo 

legislador, sob pena de privilegiar a literalidade do texto, sobrelevando o 

meio em detrimento ao fim maior de quem busca o Poder Judiciário, que é o 

de obter a tutela estatal específica e efetiva à proteção do bem jurídico. 

[...] Não pode o Juiz, para justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar 

o argumento de que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido sem 

que o autor tenha demonstrado a utilização de todos os meios 

necessários à sua localização, mormente quando a parte dispõe de meios 

para obter o endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a 

serem encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. 

Nulidade do edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME”. (Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª 

Câmara Cível do TJAL, Rel. Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 

27.05.2015).”Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo 

de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou 

comprovação por meio da juntada de documentos que tentou localizar o 

endereço do executado.Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101316 Nr: 997-43.2017.811.0086

 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: Bocaina Comercial e Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victorio Junior Peccini, Espólio de Francisco da 

Silva Cavalcante, Espólio de Geni Gonçalves dos Reis Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, determino a autora proceda novamente a emenda a inicial, 

atentando-se ao preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 

319 do Código de Processo Civil, bem como atendendo a Resolução nº 

021/2011/TP, indicando o endereço de todos os herdeiros, a qualificação 

completa, inclusive com a indicação do número do Cadastro de Pessoa 

Física – CPF, por se tratarem de informações indispensáveis ao feito, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no artigo 321 do 

Código de Processo Civil. Por fim, remetam-se os autos ao Cartório 

Distribuidor, para as retificações necessárias, conforme já determinado à 

fl. 836.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81584 Nr: 4553-58.2014.811.0086

 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: Pamilla Cristielle Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Mutum, Ricardo 

Clemente da Silva

 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: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Ante a ausência de demais questões preliminares ou prejudiciais ao 

conhecimento do mérito, DOU O FEITO POR SANEADO. Passo a fixar os 

pontos controvertidos, os quais serão objeto da instrução probatória: 1) 

Se há nexo de causalidade entre as condutas adotadas pelos 

demandados e a morte do filho da autora ainda no útero; 2) Se possível, 

identificar a causa que levou a morte o bebê da demandante; 3) Se agiram 

os requeridos mediante negligência, imprudência ou imperícia; 4) Se os 

requeridos fizeram o que estava ao seu alcance no atendimento da 

paciente; 5) Se há o dever de indenizar moralmente a requerente; 6) Se 

confirmado o dever de indenizar, o montante a ser fixado a título de 

indenização. Já foram anexadas aos autos as provas documentais, sendo 

que as partes postularam pela produção de prova testemunhal e colheita 

de depoimento da parte autora. Diante disso, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 / 09 / 2018, às 13 h 30 

min, para oitiva da autora e de testemunhas indicadas pelas partes. A 

demandante já apresentou seu rol de testemunhas, porém os requeridos 

deverão apresentar a lista de pessoas que desejam ouvir em audiência no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, com suas respectivas qualificações, 

nos termos do artigo 357, § 4°, do CPC, sob pena de preclusão. Ainda, 

importante mencionar que as testemunhas arroladas pela parte autora e 

pelos requeridos deverão comparecer independentemente de intimação 

judicial, conforme determina o artigo 455 do Novo Código de Processo 

Civil, sendo que os patronos deverão obedecer à disposição do parágrafo 

1° do mesmo dispositivo ou se comprometer a trazer às testemunhas à 

audiência independentemente de intimação. Acerca do pedido de prova 

pericial formulado pelo demandado RICARDO CLEMENTE DA SILVA, 

INDEFIRO a sua realização neste momento, vez que não comprovada a 

sua indispensabilidade para o caso concreto, podendo tal pedido ser 

reapreciado após a audiência, havendo fatos novos que deem 

embasamento ao pleito. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113741 Nr: 618-68.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walker Diogenes Ricarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Avansini Carnelos - 

OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recolhido o pagamento das custas processuais remanescentes às fls. 

137-v/138 e retificado o valor da causa, recebo os presentes embargos, 

por serem tempestivos, conforme certidão de fls. 130.

 Deixo de aplicar efeito suspensivo, tendo em vista o disposto no artigo 

919, caput, do Código de Processo Civil, considerando que não estão 

presentes os requisitos da tutela provisória e a execução em apenso não 

está garantida.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir, nos termos do 

artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após, devolvam-se os autos conclusos para análise da possibilidade de 

julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante 

disposição do artigo 920 do Código Processual Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46838 Nr: 2261-42.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walker Diogenes Ricarte, Walker Diogenes 

Ricarte, Haymee Monike Castro Lima Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que às fls. 148/149 o BANCO DO BRASIL limitou-se a 

requerer apenas a juntada da memória de cálculo do valor executado e, 

considerando que os embargos à execução nos autos em apenso foram 

recebidos sem atribuição de efeito suspensivo, intime-se o exequente 

para requerer especificamente o prosseguimento da execução, mormente 

indicando bens a penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108740 Nr: 5347-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudes Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Caneppele, Amauri Fornari, Inez 

Scherpinski Fornari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta oportunidade foi reconhecida a conexão dos feitos no bojo dos 

embargos, sendo que a conexão também deve ser reconhecida neste 

feito, pois a execução, os embargos e a tutela cautelar antecedente teriam 

identidade de partes e causa de pedir, razão pela qual os autos deveriam 

ser reunidos para se evitar decisões contraditórias. Conforme preceitua o 

artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais 

ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. In casu, 

tratam-se de execução, embargos à execução e cautelar antecedente 

referentes aos mesmos contratos de confissão de dívida, oriundos de um 

contrato de corretagem, de modo que verifica-se que o julgamento de um 

processo, irá interferir diretamente no julgamento do outro. Ademais, o 

juízo da Primeira Vara é competente para processar e julgar as referidas 

demandas, uma vez que a tutela cautelar antecedente foi distribuída em 

primeiro lugar, conforme preceitua o artigo 58 do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 55 e 58 do Código de 

Processo Civil, RECONHEÇO A CONEXÃO destes autos com os autos de 

nº. 3833-86.2017.811.0086, código 105969 e, por consequência, DECLINO 

DA COMPETENCIA para processar e julgar em favor da Primeira Vara 

desta Comarca, a fim de que sejam apensados àqueles autos. Quanto ao 

requerimento do executado às fls. 79, para expedição de ofício ao 

SERASA a fim de proceder a baixa de inscrição indevida oriunda desta 

execução, saliento que o SERASA informou às fls. 85 que a inclusão em 

nome do executado GILBERTO CANEPELLE já foi excluída, em 14/06/2018. 

Assim, reconhecida a conexão entre as demandas e a prevenção do 

Juízo da Primeira Vara de Nova Mutum para julgamento dos feitos, deixo 

de apreciar o pedido do exequente às fls. 70/71, considerando que este 

não é o juízo competente. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116480 Nr: 2088-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Caneppele, Amauri Fornari, Inês Scherpinski 

Fornari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o breve relato. Fundamento e Decido. Analisando os autos, verifico que 

os requeridos alegam haver conexão destes embargos e da execução 

correspondente com os autos de nº. 3833-86.2017.811.0086, código 

105969, o qual tramita perante a Primeira Vara desta Comarca, os quais 

teriam identidade de partes e causa de pedir, razão pela qual os autos 

deveriam ser reunidos para se evitar decisões contraditórias. Analisando 

o conteúdo dos autos em apreço, a conexão merece ser reconhecida. 

Explico. Conforme preceitua o artigo 55 do Código de Processo Civil, 

reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto 

ou a causa de pedir. In casu, tratam-se de execução, embargos à 

execução e cautelar antecedente referentes aos mesmos contratos de 

confissão de dívida, oriundos de um contrato de corretagem, de modo que 

verifica-se que o julgamento de um processo, irá interferir diretamente no 

julgamento do outro. Ademais, o juízo da Primeira Vara é competente para 

processar e julgar as referidas demandas, uma vez que a tutela cautelar 

antecedente foi distribuída em primeiro lugar, conforme preceitua o artigo 

58 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento nos 

artigos 55 e 58 do Código de Processo Civil, RECONHEÇO A CONEXÃO 

destes autos com os autos de nº. 3833-86.2017.811.0086, código 105969 

e, por consequência, DECLINO DA COMPETENCIA para processar e julgar 

em favor da Primeira Vara desta Comarca, a fim de que sejam apensados 

àqueles autos. Por isso deixo de apreciar os pedidos para atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos, bem como de recebimento da inicial, 

visto que este não é o Juízo competente para aprecia-los. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89238 Nr: 4538-55.2015.811.0086

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->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: Joifer A. Caraffini - OAB:13.909, 

Zaid Arbid - OAB:MT 1822-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012

 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(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97943 Nr: 5073-47.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN COMÉRCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA-EPP/WHESLEY BRITO DA SILVA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:MT 6.576, José Avelino de Novaes Junior - 

OAB:11180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE proposta por RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA em 

face de HELLEN COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – EPP 

/ WHESLEY BRITO DA SILVA - EPP, todos devidamente qualificados nos 

autos.

A parte requerente embora devidamente intimada por edital para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fl. 44.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro nos artigos 485, III, e 775, II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50078 Nr: 1145-64.2011.811.0086

 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: LL, LBdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 

proposta por LUCAS LIMA representado por sua genitora LUCIANA 

BENEDITA DE LIMA em face de MITIEL LUCCA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte requerente embora devidamente intimada por edital para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fl. 45.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 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 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(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92619 Nr: 1596-16.2016.811.0086

 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): EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO em face de 

EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos.

À fl. 46, a parte requerente informou o desinteresse do prosseguimento do 

feito, informa a parte autora que o acordo extrajudicial firmado entre as 

partes foi devidamente cumprido a modo e a tempo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 46), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 46 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53261 Nr: 771-14.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por 

B. V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

face de PEDRO CESAR DA SILVA, todos qualificados nos autos.

A parte requerente embora devidamente intimada por edital para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fl. 60.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53282 Nr: 792-87.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Comandolli, Eduardo Rafael Buss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arinilson Gonçalves Mariano - 

OAB:GO 18.478, Carlos Eduardo Muricy Montalvão - OAB:GO 24.294, 

Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Baptista - 

OAB:SP 221.924, Christiane da Cunha Ribeiro Alves - OAB:GO 

27263, Renata Soares Peixoto - OAB:37.791, Thais Aparecida Pena - 

OAB:OAB/GO 33.351

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO COM PEDIDO 

LIMINAR proposta por CLOVIS COMANDOLLI em face de JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, todo já qualificados nos autos.

Às fls. 240/258, a parte exequente informou o pagamento do débito.

Vieram os autos conclusos..

É o relatório.

Decido.
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Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Custas processuais pelo executado.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110250 Nr: 6072-63.2017.811.0086

 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: MdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais 

Costa - OAB:MT 23.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que houve apenas o recolhimento no valor 

de R$ 104,94 (cento e quatro reais e noventa e quatro centavos).

 Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43196 Nr: 2580-44.2009.811.0086

 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: JVM(, SGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - 

OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:11099/MT, Renato de Almeida Orro Ribeiro - 

OAB:11055/MT

 Vistos.

Recebo o cumprimento de sentença, eis que da análise perfunctória, 

presentes os requisitos.

Desta feita, intime-se o executado para, em 03 (três) dias, pagar a quantia 

executada ou nomear bens à penhora, sob pena de não o fazendo, além 

de protestado o pronunciamento judicial, serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito.

Não efetuando o pagamento no prazo mencionado, retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de penhora on-line.

Arbitro honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor em execução acrescido de juros e correção monetária.

 Caso haja o pagamento integral da dívida no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade (Art. 827, § 1º, do CPC), que, 

em ambos os casos, será revertida em prol da Defensoria.

 Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830, caput, do CPC.

 Defiro as prerrogativas do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

se necessário, assim como as benesses da justiça gratuita.

Processe em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

 Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97068 Nr: 4490-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA APARECIDA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de ELISANGELA 

APARECIDA SOARES, processando-se nos moldes do art. 523 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Deixo de apreciar o requerimento de BACENJUD e RENAJUD, tendo em 

vista que será apreciado posteriormente.

Proceda a retificação do procedimento na capa dos autos para fazer 

constar cumprimento de sentença.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87513 Nr: 3421-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanguarda do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Marques de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Oliveira Luchesi Filho 

- OAB:OAB/SP 129.281, JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - 

OAB:138669, Jose Henrique Turner Marquez - OAB:OAB/SP 156.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, consultas aos 

sistemas Bacenjud e Infojud e expedição de ofício ao Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, INDEFIRO-OS, pois cuida-se de providência da parte 

que pode se utilizar da consulta a bancos de dados privados, a respeito 

do requerido ou de seus herdeiros.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera e se demonstrado pelo requerente que esgotou 

todos os meios de localização do requerido, o que não foi configurado, é 

que será deferida a busca de endereços por meio dos sistemas judiciais, 

a fim de otimizar a gestão de trabalho do Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115963 Nr: 1812-06.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO 

VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

VANDERLEI ALVES DOS SANTOS, todos qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 06v/13.

À fl. 14, determinada a emenda a inicial.
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 Às fls. 15/19, o exequente emendou a inicial.

 Pois bem.

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 319 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual RECEBO a inicial.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 19.501,01 (dezenove mil, quinhentos e um reais e um 

centavo).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84456 Nr: 1655-38.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio José Alves, Gasparino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão requerido às fls. 

104, nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), 

parapromover o regular andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85251 Nr: 2091-94.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar as partes, na pessoa do seus procuradores, para manifestar 

acerca do laudo de avaliação de fls. 164/165, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a teor da decisão de fl. 145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85251 Nr: 2091-94.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador para manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça de fl. 168, requerendo o que 

enteder de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53925 Nr: 1421-61.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão Ltda - ME, Joao Ricardo 

Nicolau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo de Paula e Silva - 

OAB:MT 9.900, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:MT 12.529-A, Guilherme de Arruda Cruz - OAB:MT 12.642, 

Mauro Rosalino Breda - OAB:14687

 Vistos.

Ante o cumprimento do mandado de citação da executada noticiado às fls. 

273 e a indicação de bens a penhora pela executada às fls. 274, intime-se 

a parte exequente para requerer o impulsionamento da execução, 

manifestando se aceita os bens oferecidos ou se deseja a penhora de 

outros bens, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Certifique-se a Secretaria quanto ao decurso de prazo para pagamento 

voluntário da obrigação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101025 Nr: 824-19.2017.811.0086

 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: Gilmar de Siqueira - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodorápido Transportes Ltda, Mapfre Seguros 

Gerais S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Leandro Renz - 

OAB:11.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:MT 15.013-A, Pollianna 

Mesquita de Moraes - OAB:16908/0, Rafael Nepomuceno de Assis 

- OAB:12.093-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:11.858-A/MT

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101482 Nr: 1116-04.2017.811.0086

 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: Manuela Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de reclamação trabalhista promovida pela requerente MANUELA 

RODRIGUES ALVES, em face do requerido MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, 

todos já qualificados nos autos.

Às fls. 74 foi indeferido o benefício da gratuidade da justiça à autora, 

sendo que às fls. 75/76 ela concordou com o cancelamento da 

distribuição, porque realmente não teria condições financeiras de recolher 

as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, consigno que a Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações cíveis de 

interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos Municípios, 

com valor até 60 (sessenta) salários mínimos.

O artigo 2°, § 4°, da mencionada lei estabelece a competência absoluta 

dos referidos Juizados no foro onde estiverem instalados.

Destarte, ressalto ainda a existência da Resolução n°. 004/2014/TP, do 

Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

publicada em 31/03/2014, que determinou que as causas inerentes à Lei 

12.153/2006 sejam processadas, conciliadas, julgadas e executadas 
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pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública onde estiverem instalados.

Desta feita, considerando que o no polo passivo da ação consta o 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM e que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), sendo que a ação foi ajuizada em março de 

2017, o feito em epígrafe deve ser remetido para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum, para que lá seja julgado e 

processado, considerando que no Juizado Especial é desnecessário o 

recolhimento das custas ao início da lide.

Desta feita, para suprir o vício de competência absoluta, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, o qual deverá processar e julgar esta ação.

Remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53935 Nr: 1429-38.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão Ltda - ME, Joao Ricardo 

Nicolau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante o cumprimento do mandado de citação do executado noticiado às fls. 

89, intime-se a parte exequente para requerer o impulsionamento da 

execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Certifique-se a Secretaria quanto ao decurso de prazo para pagamento 

voluntário da obrigação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114201 Nr: 841-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guinchos Corujão Ltda - ME, Joao Ricardo Nicolau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte - BANCO SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a embargante requereu os benefícios da 

gratuidade da justiça, contudo não trouxe aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a sua condição de hipossuficiência, apenas a declaração de 

hipossuficiência, a qual não tem presunção de veracidade, vez que a 

emitente/embargante é pessoa jurídica, em desacordo com o artigo 99, § 

3°, do CPC.

Dessa forma, intime-se o patrono da embargante para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de rejeição liminar dos embargos, conforme artigo 919, inciso II, 

do CPC.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113364 Nr: 455-88.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guinchos Corujão Ltda - ME, Joao Ricardo Nicolau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte - BANCO SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a embargante requereu os benefícios da 

gratuidade da justiça, contudo não trouxe aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a sua condição de hipossuficiência, apenas a declaração de 

hipossuficiência, a qual não tem presunção de veracidade, vez que a 

emitente/embargante é pessoa jurídica, em desacordo com o artigo 99, § 

3°, do CPC.

Dessa forma, intime-se o patrono da embargante para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de rejeição liminar dos embargos, conforme artigo 919, inciso II, 

do CPC.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72869 Nr: 1392-74.2013.811.0086

 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: Geraldo Sessi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado da Fazenda de Mato 

Grosso - Agência Fazendária de Nova Mutu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Sem adv. - OAB:

 Após essas ponderações, tenho que o valor deve ser arbitrado, a título 

de danos morais, é o montante de R$ 3.000,00 (três mil) reais, com a 

incidência dos juros de mora partir da citação, a razão de 1% (um por 

cento ao mês), e correção monetária pelo INPC, a contar da data do 

arbitramento (Súmula n. 362/STJ e STJ; AgRg no AREsp 353207/SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2013/0171919-4; Data do julgamento 10/06/2014; Data da publicação 

20/06/2014). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos 

na exordial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

para fins de: i. DECLARAR a inexistência do débito proveniente do Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, referente aos 

exercícios dos anos de 2008, 2010, 2011 e 2012, relativos ao veículo 

MMC/L200 4X4, ano modelo 2002/2002, placa JZJ5293, renavan 

777290065 e chassi 93XHNK3402C219975; ii. CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por dano moral na importância de R$ 3.000,00 

(três mil) reais, com a incidência dos juros de mora partir da citação, a 

razão de 1% (um por cento ao mês), e correção monetária pelo INPC, a 

contar da data do arbitramento. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

do valor da condenação, atento aos parâmetros do artigo 85,§ 2º, do 

Código de Processo Civil. Deixo de enviar os autos à remessa necessária, 

visto que a condenação do requerido é inferior à 500 salários mínimos, a 

teor do disposto no artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia destes autos aos autos em 

execução em apenso, arquivando-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36071 Nr: 2395-74.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Antonio Lanzarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 101/102v, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53400 Nr: 904-56.2012.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justino da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA proposta por JUSTINO DA SILVA COSTA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, todos já qualificados nos 

autos.

 À fl. 156, alvará de liberação de valores.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Custas pelo executado.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73107 Nr: 1627-41.2013.811.0086

 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: GT, Helena Souza Theves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Rogerio Faccio, Mapfre Seguros Gerais 

S/A.

 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: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 Vistos.

Ante o petitório de fl. 212, designo audiência preliminar de conciliação para 

o dia 03 /10 /2018 às 13:30horas.

Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência.

Caso não haja a composição amigável entre as partes, deverão os autos 

retornar conclusos para saneamento.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111141 Nr: 6622-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grecion Ribeiro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que até a presnte data não houve interposição de 

Embargos do devedor. Nos termos da legislação vigente e do art. 1.256 da 

CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que informe 

se houve o pagamento do débito, considerando a efetivação da Citação 

com a juntada do AR às fls. 12, bem como para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79547 Nr: 2709-73.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DOS SANTOS , Luis Felipe Lammel, Vinicius 

Pereira Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13.746, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:MT 11.877-A

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 136.

Assim, providencie a Sra. Gestora Judiciária os atos necessários para o 

levantamento dos valores penhorados à fl. 125 em favor do exequente, na 

conta informada à fl. 136.

Após, retornem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71919 Nr: 430-51.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTG. Portaria da Amazonia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de CTG PORTEIRA DA AMAZÔNIA, todos já qualificados 

nos autos.

 À fl. 42, o exequente informou o pagamento do débito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Proceda a liberação dos valores penhorados à fl. 26 em favor do 

executado, em conta a ser informada por este, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Custas pelo executado.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90871 Nr: 484-12.2016.811.0086

 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: Renato José Brezotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 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: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110676 Nr: 6307-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurilio Previatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que até a presente data não houve interposição de 

Embargos do devedor. Nos termos da legislação vigente e do art. 1.256 da 

CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que informe 

se houve o pagamento do débito, considerando a efetivação da Citação 

com a juntada do AR às fls. 12, bem como para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54617 Nr: 2098-91.2012.811.0086

 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: Itor Pires de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT, 

Roberto Jose Morandini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lídia do Carmo Ribeiro - 

OAB:MT 16.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar sobre o petitório de fls. 219/225, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91080 Nr: 608-92.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPR Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Vergely Fraga 

Ferreira - OAB:SP 315.407

 Vistos.

O petitório de fls. 248/250 se trata novamente de cópia. Assim, intime-se o 

causídico peticionante para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o 

petitório original, sob pena de ser desconsiderada a indicação de suas 

provas que pretende produzir, as quais estão indicadas na citada petição.

 Assinado o petitório, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110480 Nr: 6197-31.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA PEIXOTO DE SOUZA 

MARTINS - OAB:373801, Marcelo Lopes - OAB:SP 160.896-A, Thiago 

Peixoto Alves - OAB:OAB/SP 301.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em 

seguida, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111368 Nr: 6754-18.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Indusval S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202-A, Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em 

seguida, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110347 Nr: 6122-89.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Indusval S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Nathália 

Couto Silva - OAB:OAB/SP 401.001, Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202-A, Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em 

seguida, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72783 Nr: 1300-96.2013.811.0086

 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: Alexandro Jesus Azarias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD Comercio de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Assim, considero válida a citação de fl. 96, uma vez que foi procedida a 

citação da empresa Ad Comércio de Consórcios LTDA na pessoa do 

administrador da empresa Sr. Douglas Sousa do Nascimento. Em relação à 

contestação de fls. 56/72, deixo de recebê-la, uma vez que apresentada 

por pessoa estranha à lide, qual seja, o sócio administrador Douglas 

Sousa do Nasicmento, o qual não figura no polo passivo, apenas recebeu 

a citação representado a pessoa jurídica AD COMÉRCIO DE CONSÓRCIOS 

LTDA.Desse modo, considerando que a pessoa jurídica Ad Comércio de 

Consórcios LTDA não presentou contestação no feito, DECRETO SUA 

REVELIA, com fulcro no artigo 344 do Código de Processo Civil.Não 

havendo preliminares a serem analisadas (artigo 337, do NCPC), DOU O 

FEITO POR SANEADO.Fixo como pontos controvertidos a comprovação da 

responsabilidade da empresa requerida na devolução de eventuais 

valores, bem como a comprovação do dano moral suportado pelo autor, 

notadamente com a comprovação do ato ilícito, nexo causal, culpa ou dolo 

e a extensão dos danos suportados. Defiro a prova testemunhal e 

depoimento pessoal pleiteados pelo autor. Designo audiência de tentativa 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26/09/2018 às 

14:30.Ficam as partes advertidas que as intimações das testemunhas 

deverão ser feitas de acordo com o artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil.Conforme disposto no artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação 

do rol de testemunhas.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81584 Nr: 4553-58.2014.811.0086

 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: Pamilla Cristielle Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Mutum, Ricardo 
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Clemente da Silva

 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: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Certifico para os devidos fins que não constou na publicação da decisão 

de fl. 200/202 a data da audiência, razão pela qual impulsiono os autos 

para republicar o referido decisório, o qual passo a transcrever: "(...) 

Inicialmente, acerca da alegação de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial 

e carência de ação alegada pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, porque a 

requerente indicou na petição inicial como integrante do polo passivo a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, tenho que não deve acarretar 

a extinção do feito sem julgamento de mérito. A autora realmente se 

equivocou ao indicar a PREFEITURA DE NOVA MUTUM como requerida, 

pois a Prefeitura é apenas o nome do prédio em que está instalada a 

Administração Pública Municipal, de modo que não é dotada de capacidade 

e personalidade jurídica. No entanto, é nítido que foi um mero erro material, 

sendo que se trata de irregularidade que foi sanada com a apresentação 

de contestação pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, este sim dotado de 

capacidade e personalidade jurídica. Assim, considerando que a citação 

foi realizada corretamente a contestação apresentada pelo réu correto, 

não há que se falar em ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, tampouco 

carência de ação. Portanto, INDEFIRO o requerimento para extinção do 

feito sem julgamento do mérito. Outrossim, quanto ao pedido para 

aplicação da inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6°, inciso VII, 

do Código de Defesa do Consumidor, INDEFIRO a sua aplicação no caso 

concreto, pois não estamos diante de relação de consumo. Tampouco 

verifico ser hipótese de aplicação diversa da regra geral elencada no 

artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois neste caso, não 

há impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte autora fazer prova 

de seu direito. Assim, determino que ao caso em apreço deverá ser 

aplicada a regra geral do artigo 373, incisos I e II, do CPC, ou seja, o autor 

deverá demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e o réu deverá 

comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Ante a ausência de demais questões preliminares ou 

prejudiciais ao conhecimento do mérito, DOU O FEITO POR SANEADO. 

Passo a fixar os pontos controvertidos, os quais serão objeto da instrução 

probatória: 1) Se há nexo de causalidade entre as condutas adotadas 

pelos demandados e a morte do filho da autora ainda no útero; 2) Se 

possível, identificar a causa que levou a morte o bebê da demandante; 3) 

Se agiram os requeridos mediante negligência, imprudência ou imperícia;4) 

Se os requeridos fizeram o que estava ao seu alcance no atendimento da 

paciente; 5) Se há o dever de indenizar moralmente a requerente;6) Se 

confirmado o dever de indenizar, o montante a ser fixado a título de 

indenização. Já foram anexadas aos autos as provas documentais, sendo 

que as partes postularam pela produção de prova testemunhal e colheita 

de depoimento da parte autora. Diante disso, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 19/09/ 2018, às 13h30 min, 

para oitiva da autora e de testemunhas indicadas pelas partes. A 

demandante já apresentou seu rol de testemunhas, porém os requeridos 

deverão apresentar a lista de pessoas que desejam ouvir em audiência no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, com suas respectivas qualificações, 

nos termos do artigo 357, § 4°, do CPC, sob pena de preclusão. Ainda, 

importante mencionar que as testemunhas arroladas pela parte autora e 

pelos requeridos deverão comparecer independentemente de intimação 

judicial, conforme determina o artigo 455 do Novo Código de Processo 

Civil, sendo que os patronos deverão obedecer à disposição do parágrafo 

1° do mesmo dispositivo ou se comprometer a trazer às testemunhas à 

audiência independentemente de intimação. Acerca do pedido de prova 

pericial formulado pelo demandado RICARDO CLEMENTE DA SILVA, 

INDEFIRO a sua realização neste momento, vez que não comprovada a 

sua indispensabilidade para o caso concreto, podendo tal pedido ser 

reapreciado após a audiência, havendo fatos novos que deem 

embasamento ao pleito. Intimem-se as partes. Cumpra-se."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000351-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO CONCEICAO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CIRO CONCEICAO MARTINS 

Dados do Processo: Processo: 1000351-79.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 38.160,00 Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/10/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: 

CIRO CONCEICAO MARTINS Advogado do(a) REQUERENTE: SUZYE 

MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - MT0013746A 

Nome: CIRO CONCEICAO MARTINS Endereço: Rua das Gardênias, 1839, 

W, Parque das Aguias, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: BANCO DO 

BRASIL Endereço: Praça Manoel Loureiro, 163, centro, ROSÁRIO OESTE - 

MT - CEP: 78470-000 Senhor(a): REQUERENTE: CIRO CONCEICAO 

MARTINS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 17 de julho de 

2018. Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA 

DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116242 Nr: 1959-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Jovino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 (...)Compulsando detidamente os autos, verifico que o pedido da defesa 

merece ser acolhido, isso porque não persistem mais os requisitos que 

ensejaram a decretação de sua segregação cautelar. Isso porque, a lei 

exige como requisito para a decretação da prisão preventiva do acusado 

além da prova da existência do crime, indícios suficientes de que seja ele 

o autor do delito. In casu, em que pese estarem presentes estes requisitos 

quando da decretação da prisão cautelar do réu, após encerrada a 

instrução processual os indícios de autoria existentes nos autos em 

relação a ele fragilizaram-se, notadamente diante das declarações da 

vítima que apesar de confirmar ter assinado o reconhecimento fotográfico, 

bem como o reconhecimento pessoal de um dos acusados na fase 

inquisitorial, em Juízo não soube dizer qual reconheceu.Além disso, 

realizado o reconhecimento pessoal perante este Juízo, a vítima não 

soube apontar qual seria o autor dos fatos. Não fosse isso, as imagens e 

filmagens juntadas aos autos, mostram que as roupas usadas pelos 

autores dos fatos não são as mesmas que o acusado e o menor estavam 

no momento da abordagem, o que torna premente a necessidade de 

revogação da medida extrema. Assim, diante da possibilidade da 

conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas, 

vislumbro ser esta a medida mais adequada, eis que não se encontram 

mais presentes os requisitos que legitimavam a segregação cautelar do 

acusado. Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, I e III, todos do 

Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva do acusado Michel 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 518 de 738



Jovino da Silva, mediante o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares:a)Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia 

autorização do Juízob)Proibição de mudar-se de Comarca sem prévia 

comunicação e autorização do Juízo;c)Proibição de entrar em contato com 

a vítima por qualquer meio de comunicação;Expeça-se o competente 

alvará de soltura em favor do réu, constando que a soltura não ocorrerá 

se por outro motivo estiver preso. Ciência ao Ministério. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102917 Nr: 2064-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 NOS TERMOS da legislação vigente e 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. Eduardo Cesar Stefani - inscrito na OAB/MT n. 21.681, 

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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47889 Nr: 3312-88.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Teixeira Vilas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDEMIR TEIXEIRA VILAS BOAS, Cpf: 

04143985136, Filiação: Meire Aparecida A. Teixeira, brasileiro(a), 

arrecadador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu DENÚNCIA contra CLAUDEMIR TEIXEIRA VILAS BOAS. Consta 

no caderno investigatório que no dia 28/07/2010 na praça de pedágio da 

Rodovia da Produção desta comarca, o denunciado conscientes da 

ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, apropriou-se de coisa alheia 

móvel, consistente no valor de R$ 690,05 (seiscentos e noventa reais e 

cinco centavos) de propriedade da vítima Associação dos Beneficiários 

da Rodovia da Produção. Ante o exposto foi denunciado como incurso no 

art. 168, § 1º, III do CP em 26/09/2014. Recebida denúncia denúncia em 

27/11/2014 ela juíza Drª. Myrian Pavan.

Despacho: Vistos Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fls. 53-vº. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 17 de julho de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48184 Nr: 3607-28.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatta Rheduard da Silva Zepka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Massahiro 

Nanaka - OAB:MT 13.515-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONATTA RHEDUARD DA SILVA 

ZEPKA, Cpf: 03357814110, Rg: 1245536-9, Filiação: Jussyedson Jose da 

Silva e Gilmara Scapin da Silva, data de nascimento: 05/03/1992, 

brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

oferece DENÚNCIA em desfavor de JHONATTA RHEDUARD DA SILVA. 

Consta que no dia 26/07/2010 na delegacia de policia desta cidade o 

denunciado consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deu 

causa a instauração de investigação administrativa contra o menor Fabio 

dos Santos Lino, imputando-lhe conduta descrita como crime, sabendo-o 

inocente e forneceu produtos cujos componentes possam causar 

dependências físicas ou psiquica.Ante o exposto o réu foi denunciado 

como incurso no art. 339 do CP e art. 243 da ECA, recebida denúncia em 

11/05/2011 pelo Dr. Juiz João Thiago de França Grerra.

Despacho: Vistos.Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 121v.º. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 17 de julho de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74504 Nr: 3031-30.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 519 de 738



 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita da Costa Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RITA DA COSTA VIEIRA, Cpf: 

93499930153, Rg: 6.731.002-0, Filiação: Alberto Manoel da Costa e Laicy 

da Costa, data de nascimento: 28/05/1970, brasileiro(a), natural de São 

João-PR, casado(a), serviços gerais, Telefone 65-9966-1170. 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 MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu DENÚNCIA em desfavor de RITA DA COSTA VIEIRA . Consta no 

caderno informatívo que, no dia 06/07/2013, nas dependências do Posto 

Piva nesta cidade a denunciada com a vontade livre e consciente do 

caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Lucimara 

Broeto, causando as lesões descritas no exame de corpo delito acostado 

às fls. 08/09. Diante do exposto, foi denúnciada como incurso no art. 129, 

caput, do Código Penal em 30/08/2016. Recebida denúncia em 28/09/2016, 

nos termos da decisão de fls. 48.

Despacho: Vistos.Considerando que a ré encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 63. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital da denunciada, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que a ré tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Após o decurso do prazo, 

conclusos.Às providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 17 de julho de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76396 Nr: 29-18.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ALVES, Cpf: 02569797154, 

Rg: 164 4960-6, Filiação: Ozia Alves Ferreira e Domingas Jesuina de 

Paula, data de nascimento: 17/03/1987, brasileiro(a), natural de Rosário 

Oeste-MT, solteiro(a), trabalha na chacara arinos. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

CONDENAR o réu Marcos Alves, brasileiro, solteiro, natural de Rosário 

Oeste/MT, nascido aos 17 de março de 1987, filho de Domingas Gezuina 

de Paula, como incurso nas penas do artigo 155, “caput”, do CP.Passo à 

dosagem da pena:O crime previsto pelo artigo 155, caput, do CP prevê 

pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa.A culpabilidade do réu é a 

normal do tipo penal infringido.O réu, embora responda a vários processos 

criminais é primário, e não ostenta antecedentes criminais, já que nenhum 

deles conta com sentença condenatória transitada em julgado. Não há nos 

autos elementos suficientes que permitam afirmar algo sobre a sua à 

personalidade ou conduta social, sendo certo que, nos termos da Súmula 

444 do STJ, o fato de o réu responder a outras ações penais pendentes 

de sentença condenatória transitada em julgado não pode influenciar na 

aplicação da pena sob qualquer rubrica.Nesse sentido:PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. 

INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444 DO STJ. 

VIOLAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. 1. Consoante remansoso 

entendimento desta Corte, consolidado na Súmula 444, inquéritos policiais 

e ações penais em curso ou condenações sem trânsito em julgado "não 

podem ser utilizados como maus antecedentes, má conduta social ou 

personalidade desajustada para fins de elevação da pena-base". 2. 

Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 208762 RJ 

2011/0127955-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 

26/05/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2015)Os 

motivos do crime são os próprios da espécie.As consequências não 

foram expressivas, já que o objeto furtado foi restituído à vítima.As 

circunstâncias não revelam especificidades capazes de influir na 

aplicação da pena.O comportamento da vítima em nada contribuiu para a 

prática do delito.Assim, considerando as modulares expostas, tenho como 

suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena base de 01 (um) 

ano de reclusão.Não verifico a incidência de nenhuma circunstância 

agravante ou atenuante da pena.De igual forma, não existem causas 

especiais de aumento ou de diminuição da pena, pelo que converto em 

definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.Considerando que a pena 

cumulativa de multa deve guardar estreita proporção com a pena corporal 

aplicada, a estabeleço em 10 (dez) dias-multa.O valor do dia-multa deve 

ser calculado à guisa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

em face de não haver nos autos nada que indique que a situação 

financeira do acusado possa suportar condenação maior.Para o 

cumprimento da pena estabeleço ao condenado o regime inicial ABERTO, 

nos termos do artigo 33, §§1º e 2º, c do CP.Com respaldo no art. 44, inciso 

I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu, 

por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços 

à comunidade em entidade a ser indicada em audiência, pelo tempo da 

condenação, cujas tarefas serão distribuídas conforme estabelece o art. 

46, §3º do Código Penal.O réu poderá recorrer em liberdade da presente 

sentença, já que inexistem motivos capazes de ensejar a decretação de 

sua prisão preventiva, notadamente diante da pena que ora lhe é 

imposta.P. I. C.Transitada em julgado ou encerrados os recursos em 

segunda instância, sendo mantida a condenação, expeça-se guia de 

execução penal definitiva ou provisória, conforme o caso, formando-se o 

respectivo processo executivo de pena, que deverá ser enviado ao juízo 

onde o réu tiver domicílio, caso este não seja localizado nesta 

Comarca.Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações aos 

órgãos de praxe, e oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins 

previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos).Após, arquive-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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 17 de julho de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80135 Nr: 3289-06.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Edno das Neves Pereira, Raymilson 

Mendes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE EDNO DAS NEVES PEREIRA, Cpf: 

84142030434, Rg: 2316530-8, Filiação: Antonio das Neves Pereira e Maria 
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Vicencia Pereira, data de nascimento: 13/04/1973, brasileiro(a), natural de 

Santana Du Mandau-AL, convivente. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu DENÚNCIA contra JOSE EDNO 

DAS NEVES PEREIRA. Consta do incluso inquérito policial que, na data de 

05/06/2014 na rua dos marfins nesta cidade o denunciado com emprego 

de arma branca, ofenderam a integridade fisica reciprocamente, 

causando-lhe as lesões descritas no mapa topógrafo de fls. 16/17. Ante o 

exposto o réu foi denunciado como incurso no art. 129, caput, do Código 

Penal em 08/04/2015. Recebido a Denúncia em 30/06/2015 pela Juíza Drª. 

Helícia Vitti Lourenço.

Despacho: Vistos.Considerando que o réu Jose Edno das Neves Pereira 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 

71. Expeça-se o necessário para a citação por edital do denunciado, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o 

prazo sem que o réu tenha comparecido ou constituído advogado nos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado, o processo e o prazo 

prescricional ficarão automaticamente suspensos, independentemente de 

novo pronunciamento judicial, a partir do dia seguinte ao do término do 

prazo do edital (15 dias do prazo de dilação + 10 dias do prazo de 

resposta), pelo tempo correspondente ao da prescrição pela pena in 

abstrato (Súmula 415), a partir de quando o prazo prescricional voltará a 

fluir pelo tempo restante, descontando-se aquele já transcorrido entre a 

data do recebimento da denúncia e o do início da suspensão.Após o 

decurso do prazo, conclusos.Às providências.Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 17 de julho de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86451 Nr: 2789-03.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex da Silva Gonçalves, Edeilton Moraes 

Marques de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Ronaldo Gondim dos Santos - OAB:11905 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX DA SILVA GONÇALVES, Cpf: 

05773477130, Rg: 2151668-5, Filiação: Eliene da Silva e Emir Pereira 

Gonçalves, data de nascimento: 10/04/1996, brasileiro(a), natural de 

Nobres-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65-9920-1152. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que se encontra nos autos, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, 

para:i.CONDENAR o réu ALEX DA SILVA GONÇALVES, devidamente 

qualificado nos autos, nas penas do artigo 12 da lei nº 10.826/03 e artigo 

33, caput, da Lei nº 11.343/06.ii.ABSOLVER o réu EDEILTON MORAES 

MARQUES DE ABREU, devidamente qualificado nos autos, em relação ao 

delito previsto no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, com fundamento no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.iii.ABSOLVER os réus 

EDEILTON MORAES MARQUES DE ABREU e ALEX DA SILVA 

GONÇALVES, devidamente qualificados nos autos, em relação ao delito 

previsto no artigo 35, caput, da lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Em face das diretrizes dos 

artigos 59 e 68 do Código Penal, assim como do artigo 42 da Lei nº 

11.343/2006, passo a analisar os elementos individualizadores da pena, 

bem como a fixá-la, nos seguintes termos:Do réu ALEX DA SILVA 

GONÇALVES:Do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, 

da Lei 11.343/06:A culpabilidade do réu se afere pela maneira como agiu, 

porque a quantidade de droga com ele encontrada foi considerável, 

todavia não será valorado neste momento. O acusado possui bons 

antecedentes. Não há nos autos, elementos que possam definir a sua 

conduta social. Quanto à personalidade do agente também não existem 

registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. O 

motivo que o levou à prática do delito foi o lucro, o que, por não ser próprio 

do tipo penal deve ser valorado nessa seara. Quanto às circunstâncias, 

verifico que não foram de maior relevância. Quanto às consequências do 

crime de tráfico, estas não podem ser aferidas, uma vez que se trata de 

crime sem um sujeito passivo determinado. E, sendo o delito praticado 

contra a sociedade, nada se pode falar acerca do comportamento da 

vítima.Assim, considerando que uma circunstancia foi desfavorável 

estabeleço como necessária e suficiente, para a reprovação e prevenção 

do crime a pena-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 

o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa).Não 

concorrem circunstancias agravantes da pena, todavia constato que 

incide a circunstancia atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso 

III, alínea “d”, motivo pelo qual diminuo a pena anteriormente fixada em 10 

(dez) meses, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e o 

pagamento de 500 (quinhentos) dias multas.Na terceira fase, analisando 

as causas de aumento e diminuição, verifica-se que não incidem causas 

de aumento, mas apenas a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, 

da Lei 11.343/2006, haja vista que o réu é primário, não integrante de 

organização criminosa.Sendo assim, tendo em vista a quantidade de droga 

apreendida, qual seja, 2,800 kg (dois quilos e oitocentas gramas) de 

maconha e 378g (trezentos e setenta e oito gramas) de pasta-base de 

cocaína reduzo a pena intermediária em 1/3 (um terços), tornando a pena 

definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 

(trezentos e trinta e quatro) dias-multa, que fixo em 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente, nos termos do artigo 43, da Lei nº 11.343/2006.Do 

crime de posse ilegal de arma de fogo previsto no artigo 12 da lei 

10.826/03:A culpabilidade do réu, verifico que este agiu com culpabilidade 

normal a espécie, não havendo excessos a se considerar. Quanto aos 

antecedentes, o réu não é reincidente; Não há nos autos elementos que 

possam definir a sua conduta social. Quanto à personalidade do agente 

também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não 

há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade da 

agente. Os motivos que o levou à prática do delito são normais à espécie. 

Quanto às circunstâncias e às consequências do crime, são normais a 

espécie. E, acerca do comportamento da vítima, verifico que esta não 

colaborou para o cometimento do delito.Sendo assim, considerando que 

nenhuma circunstância foi desfavorável ao réu, estabeleço como 

necessária e suficiente à reprovação do delito a pena base de 01 (um) 

ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.Na fase do artigo 61 do Código 

Penal, constato que não se faz presente nenhuma das circunstâncias 

agravantes, entretanto, mostra-se cabível a aplicação da atenuante da 

confissão espontânea extrajudicial. No entanto, tendo em vista o teor da 

Súmula 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode 

conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal), deixo de reduzir a 

pena, razão pela qual a mantenho no mínimo legal.Não incidem causa de 

aumento ou diminuição da pena. Sendo assim, torno definitiva a pena de 

01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, que fixo em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente.Verificando a ocorrência do concurso 

material de infrações, vez que foram praticadas duas condutas diversas 

pelo agente, deve ser aplicada a regra do artigo 69 do Código Penal, que 

determina que as penas fixadas para as infrações penais deverão ser 

somadas.Deste modo, TORNO DEFINITIVA A PENA DE ALEX DA SILVA 

GONÇALVES EM 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, 

01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 344 (TREZENTOS E QUARENTA E 

QUATRO) DIAS-MULTA.Em atenção à redação do artigo 387, § 2°, do 

Código de Processo Penal, procedo à detração de 08 (oito) meses e 26 

(vinte e seis) dias de prisão para fins de fixação do regime inicial de 

cumprimento de pena, haja vista que este foi o tempo pelo qual o réu 

permaneceu segregado em virtude de prisão preventiva. Assim, fixo o 

regime aberto para que inicie o cumprimento da pena de detenção, nos 
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termos do artigo 33, § 2°, alínea “c” c/c § 3º, do Código Penal.Com fulcro 

no art. 44, incisos I, do Código Penal, ausentes os requisitos legais para 

substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Concedo 

ao réu o direito de recorrer em liberdade.Condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais e despesas do processo, tendo em vista que foi 

assistido por advogado particular.Com o trânsito em julgado:Encaminhe-se 

a droga apreendida para destruição, nos termos do artigo 72, da Lei nº 

11.343/06;Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;Comuniquem-se 

os órgãos de registro;Após, não havendo pendência, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Com fulcro no Capítulo 7, 

Seção 29 da C.N.G.C. de Mato Grosso, expeça-se a guia de cumprimento 

de pena do condenado.Considerando que as munições apreendidas nos 

autos não mais interessam à persecução penal, nos termos do artigo 25 

da Lei 10.826/03, determino sejam as mesmas remetidas ao Comando do 

Exército da Região para doação a órgão de segurança pública ou 

destruição conforme o caso.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência 

ao Ministério Público.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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 18 de julho de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99398 Nr: 5954-24.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Santos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO SANTOS DA COSTA, Filiação: 

Francisca Santos da Costa e Elzebio Fernando da Costa, data de 

nascimento: 20/09/1974, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu DENÚNCIA em desfavor de MARCELO SANTOS DA COSTA. 

Consta no caderno investigativo que no dia 02/12/2016, na rua dos 

Jambos nesta cidade com vontade livre e consciente do caráter ilícito de 

sua conduta, durante o período noturno, subtraiu, para si, bem móvel 

alheio, consistente em 01 (um) pneu, pertencente a Sérgio Jaroceski. Ante 

o exposto, foi denunciado foi incurso no art. 155, § 1º, do CP em 

15/12/2016. Recebida denúncia em 14/06/2018 decisão de fls. 82.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 81-vº. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 17 de julho de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105624 Nr: 3627-72.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Andrade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO DE ANDRADE SILVA, Cpf: 

03711740316, Rg: 048580452013-2, Filiação: Marilene de Andrade Silva e 

Gilmar Alves da Silva, data de nascimento: 24/10/1998, brasileiro(a), 

Telefone 65 99627-1925. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

oferece DENÚNCIA contra RODRIGO DE ANDRADE SILVA. Consta no 

caderno administrativo investigatório que, no dia 30/05/2017 no 

estabelecimento Mercado Super Econômico, com vontade livre e 

consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de 

assenhoramento definitivo, mediante abuso de confiânça, subtraiu para si, 

bem móvel alheio, consistente no valor em espécie do R$ 300,00 

(trezentos reais) pertecente ao Estabelecimeno do mercado. Pelo Exposto, 

o denunciado como incurso no art. 155, § 4, inciso II do Código Penal em 

27/09/2017. Recebida denúncia em 22/01/2018 decisão de fls. 46.

Despacho: Vistos.Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 59. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 18 de julho de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107259 Nr: 4588-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitor dos Santos, Wendel Santos da 

Silva, Jeferson Junior Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 522 de 738



Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WENDEL SANTOS DA SILVA, Cpf: 

06169164182, Rg: 2859643-9, Filiação: Lessandra Ribeiro Santos e Juliano 

Matos da Silva, data de nascimento: 04/11/1998, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 65 99642-5521 

e atualmente em local incerto e não sabido JEFERSON JUNIOR LUIZ DOS 

SANTOS, Filiação: Selma Borges da Luz e Lissandro Ribeiro da Silva, data 

de nascimento: 21/11/1997, brasileiro(a), natural de Barra do Bugres-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o réu João Vitor dos Santos, devidamente 

qualificado nos autos, pela prática do crime previsto pelo artigo 33, caput, 

c.c. art. 40, VI da Lei 11.343/06, e para ABSOLVER os réus Wendel 

Santos da Silva e Jeferson Junior Luiz dos Santos, também qualificados, 

das condutas que lhes foram irrogadas na denúncia, forte nos artigo 386, 

VII do CPP.Em face das diretrizes dos artigos 59 a 68 do Código Penal, 

assim como do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, passo a analisar os 

elementos individualizadores da pena do réu condenado, bem como a 

fixá-la, nos seguintes termos:O crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 

11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa. 

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal 

e art. 42 da Lei na 11.343/2006, tenho que a culpabilidade do agente é a 

normal do tipo penal majorado infringido.Se pode observar pelas certidões 

de antecedentes criminais constantes nos autos, que embora responda a 

várias outras ações penais, nenhuma delas conta com sentença 

condenatória, muito menos transitada em julgado, pelo que nos termos da 

Súmula 444 do STJ não há que se falar em maus antecedentes 

criminais.Não há elementos que indiquem que sua personalidade seja 

desfavorável, exceto pela própria prática do crime, que não pode ser 

levada em consideração para fixar a pena base além do mínimo legal, sob 

pena de bis in idem. Tampouco se verificam nos autos provas de que sua 

conduta social seja desfavorável. Os motivos do crime são os próprios da 

espécie.As circunstâncias do crime, exceto pelo fato de envolver 

adolescente, que já constitui causa especial de aumento de pena, que 

será considerada na fase apropriada da dosimetria, não guardam especial 

relevância para influir na aplicação da pena-base.As consequências 

desse tipo de crime, apesar de nefastas, são as próprias da espécie, não 

revelando especialidades no caso concreto que possam implicar em 

sobejamento da pena.A capacidade econômica do acusado não é 

ostensiva. A natureza da substância apreendida era "pasta base de 

cocaína", e a quantidadenão era considerável, de modo a influir 

negativamente na aplicação da pena. Assim, considerando as modulares 

expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a 

pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 

Na fase do artigo 61 e artigo 65, do Código Penal, constato que não se faz 

presente nenhuma das circunstâncias agravantes, entretanto, mostra-se 

cabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa penal, já que ao 

tempo da infração, o réu era menor de 21 anos. No entanto, como a 

pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de reduzi-la em virtude da 

Súmula 231 do STJ. Finalmente, tenho que deve incidir a causa de 

diminuição da pena prevista pelo artigo 33, §4° da Lei 11.343/06, pois, 

trata-se de réu primário e que não ostenta antecedentes, e não há nada 

evidenciando nos autos que o réu se dedicava à atividade criminosa ou 

integrasse organização criminosa. Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. 

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 

DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O 

RÉU SEJA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FIXAÇÃO DE 

REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA CAUSA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O afastamento da causa especial 

de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em 

segundo grau de jurisdição, não foi acompanhada da devida 

fundamentação, fazendo-se a partir de conjecturas e ilações quando ao 

suposto envolvimento do agente em atividade criminosa ou organização 

criminosa, e tão somente à vista da quantidade de droga apreendida 

(2.890g de cocaína). II – O indeferimento do benefício legal reclama 

fundamentação idônea a partir da realidade processual, devendo ser 

demonstrada a existência de circunstâncias concretas ou de outros 

elementos probatórios acerca da possível prática habitual de mercancia de 

drogas ilícitas pelo agente, bem assim de dedicação a atividade criminosa 

ou de envolvimento com organização criminosa. III – Recurso ordinário 

parcialmente provido, para restabelecer a minorante, devendo o Juízo de 

origem – ou o Juízo da Execução Penal, se houve transitado em julgado a 

sentença condenatória – estabelecer o regime prisional e solucionar a 

controvérsia relacionada à substituição da pena privativa de liberdade pela 

restritiva de direito.(STF - RHC: 116966 SP , Relator: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/08/2013, Segunda Turma, Data 

de Publicação: DJe-167 DIVULG 26-08-2013 PUBLIC 27-08-2013)A 

dosagem da causa de diminuição desse tipo penal é de extrema 

dificuldade, já que é variável, mas os requisitos da sua incidência são de 

caráter meramente objetivo. Nesse caso, o entendimento jurisprudencial 

se divide entre a aplicação sempre na fração máxima, ou na dosagem de 

acordo com os requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06, me parecendo 

esta última mais justa e condizente com o princípio da individualização da 

pena:HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA 

DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER 

HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. 

SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES1. Buscando 

dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da 

Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei nº 8.038/90, a 

mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não 

mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos 

ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco 

como sucedâneo de revisão criminal.2. O Superior Tribunal de Justiça, 

alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a 

restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que 

o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso 

cabível.3. As Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça entendem 

que o julgador, ao reconhecer que o réu faz jus à causa especial de 

diminuição da pena, deve aplicá-la dentro dos graus balizadores 

estipulados no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, levando em consideração 

os elementos concretos coligidos aos autos, com preponderância a 

natureza, a diversidade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos 

(art. 42 da Lei nº 11.343/06).4. No caso concreto, as instâncias ordinárias 

sopesaram os elementos condicionantes para o estabelecimento do 

patamar da causa especial de diminuição de pena, insculpida no estatuto 

de repressão às drogas, aplicando-a de forma razoável e proporcional, 

atendendo aos fins da reprimenda, bem como aos princípios da 

discricionariedade vinculada e da individualização da pena.5. Restando 

indemonstrado, de plano, fato diverso, que fragilize o decisum 

condenatório, não prospera o pleito de realizar, por meio de writ, o 

revolvimento do conjunto fático-probatório que lastreou o fundamento ora 

atacado.6. O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, 

prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas apenas altera o quantum da 

pena aplicada, mas não a natureza hedionda do delito praticado.7. 

Afastado o óbice trazido pelo art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, em razão da 

declaração incidental de inconstitucionalidade deste dispositivo, realizada 

pela E. Suprema Corte, não há que se falar em impedimento à concessão 

de regime inicial diverso do fechado para o delito em tela, de modo que, em 

razão disto, cabe ao Juízo de piso sopesar as demais exigências legais 

para o estabelecimento do adequado regime de cumprimento da pena. 8. O 

Senado Federal, por meio da Resolução n.º 5/12, retirou a vedação 

contida no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, permitindo a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que 

observados os requisitos do art. 44 do Código Penal.9. Habeas corpus 

não conhecido por ser substitutivo de especial.Ordem concedida, de 

ofício, para que o Juízo da execução, excluídas as regras que estipulavam 

o regime fechado para o início do cumprimento da pena pelo crime de 

tráfico de entorpecentes, bem como a impossibilidade da substituição por 

restritivas de direitos, analise a possibilidade de concessão desses 

benefícios, atendendo aos requisitos previstos no Código Penal.(STJ - HC 

267797 / SP. Min. Campos Marques)In casu, como todas as circunstâncias 

do artigo 42 são favoráveis,aplico a minorante em seu padrão máximo de 

2/3(dois terços).Por outro lado, incide a causa de aumento prevista pelo 

artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, já que o crime envolveu adolescente. 

Aplico-a, em seu padrão mínimo de 1/6 (um sexto), visto que trata-se de 

uma única causa de aumento.Assim, sopesando-se as circunstâncias, 
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atinge-se a pena final e definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa para esse crime.Não 

havendo provas de que a condição econômica do acusado possa 

suportar condenação maior, estabeleço o valor do dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Assim, 

considerando a declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 2°, 

§1°, da Lei nº 8072/90, pelo STF no HC 111840, que segundo a corrente 

da abstrativização do controle difuso da constitucionalidade, teria 

aplicação erga omnes, bem como o teor da Súmula 718 do mesmo 

Tribunal, reservado meu entendimento pessoal, estabeleço ao condenado 

o regime ABERTO para o início de cumprimento da pena. De igual forma, 

considerando que o Senado Federal, através da Resolução 5/12, retirou a 

vedação contida no art. 33,§4º da Lei 11.343/06 quanto à substituição da 

pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos, e considerando 

que as circunstâncias pessoais do acusado são favoráveis, tenho por 

preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal.Destaco 

que, malgrado já tenha me posicionado contrariamente à possibilidade de 

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos no crime 

de tráfico, entendo que, uma vez reconhecida pelo STF a aplicabilidade 

dos regimes iniciais de cumprimento da pena em regime aberto ou 

semiaberto aos crimes hediondos, diante da falta de estrutura do Estado, 

que não dispõe de estabelecimentos penais adequados para cumprimento 

da pena nesses regimes, acaba sendo muito mais útil à sociedade e 

condizente com a reprimenda necessária ao crime, a substituição pela 

pena restritiva de direitos, do que o cumprimento da pena em regime 

aberto, que nesta Comarca é cumprido domiciliarmente, sem qualquer 

fiscalização efetiva.Posto isto, considerando a quantidade de pena 

imposta, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas 

restritivas de direitos: uma consistente na prestação de serviços à 

comunidade em entidade a ser indicada em audiência, pelo tempo da 

condenação, cujas tarefas serão distribuídas conforme estabelece o art. 

46, §3º do Código Penal, e a outra consistente na prestação pecuniária no 

valor correspondente à 03 (três) salário mínimos, a serem destinados a 

entidades assistenciais pelo juízo da execução penal.Consoante 

entendimento do STJ, considerando o regime inicial de cumprimento da 

pena imposta ao réu condenado, bem como que não foram reconhecidas 

circunstâncias pessoais desfavoráveis em relação ele, segundo o 

princípio da proporcionalidade, concedo-lhe o direito de recorrer em 

liberdade desta sentença, ao menos até a sua confirmação em segunda 

instância, quando então poderá ser executada provisoriamente, até 

porque os motivos que levaram à sua prisão processual (a garantia da 

ordem pública) não resistem diante da reprimenda mais branda ora 

imposta.Posto isto EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o réu 

João Vitor dos Santos seja colocado imediatamente em liberdade, se por 

outro motivo não estiver preso.Deixo de condenar o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais, já que sua defesa foi exercida pela 

Defensoria Pública, presumindo-se a sua pobreza jurídica. Dos bens 

apreendidos: O entorpecente apreendido deve ser destruído, nos termos 

do artigo 72, da Lei 11.343/06, assim como o ácido bórico.Oficie-se desde 

logo à autoridade policial informando da presente decisão.Decreto o 

perdimento dos valores apreendidos em poder do acusado em favor da 

União, devendo ser revertido diretamente à FUNAD, diante da presunção 

de que se tratem de produto da atividade ilícita, pelas circunstâncias em 

que se deram a apreensão, não tendo o réu se desincumbido do ônus de 

demonstrar a origem lícita desses valores.Quanto ao ônus do acusado 

demonstrar a origem lícita dos valores apreendidos quando há indícios da 

sua procedência ilícita, cito: PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO 

RESET. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. 

RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 

DA ORIGEM LICITA DO NUMERÁRIO APREENDIDO. NÃO CUMPRIMENTO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. A nulidade decorrente da inobservância da 

competência penal por prevenção é relativa consoante o Enunciado 706 

da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Atos decisórios podem ser 

ratificados pelo Juízo competente, como ocorreu nos autos. 3. Descabida 

a restituição de numerário apreendido quando o apelante não demonstra a 

sua origem lícita e existem indícios de que o dinheiro é produto da prática 

dos crimes de que é acusado. 4. Apelação não provida. (TRF-l ACR: 

137536720114013300, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA 

SIFUENTES. Data de Julgamento: 01/07/2014, TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: 11/07/2014) Não havendo indícios de que o telefone celular 

apreendido seja produto ou instrumento do crime, determino que seja 

restituído ao proprietário mediante prova da propriedade, por meio da 

respectiva nota fiscal. Nos termos do Manual de Bens Apreendidos do 

CNJ, intimem-se os réus, exceto os revéis, para retirar os bens 

apreendidos junto à Diretoria do Foro, no prazo de 30 (trinta) dias, 

advertindo-os de que, caso não compareçam, ainda que através de 

procuradores, para reavê-los nesse prazo, eles serão encaminhados à 

destruição ou doação.Caso os réus não apresentem documentação a 

comprovar a propriedade dos aparelhos celulares, referidos bens deverão 

aguardar em depósito, conforme orientação do referido manual, o prazo 

de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, e 

caso ninguém compareça para comprovar a propriedade deles, serão 

encaminhados à doação à APAE, removendo-se e destruindo-se o chip.P. 

R. I. C.Após a confirmação desta sentença em segunda instância, caso 

ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado, expeça-se guia de 

execução provisória da pena, a teor do entendimento exarado no HC 

126292 do STF.Certificado o trânsito em julgado, expeça-se a guia 

definitiva.Lancem-se o nome do réu condenado no rol dos culpados. 

Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 

15. III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento 

ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT. 

Comuniquem-se os órgãos de registro. Após, não havendo pendência, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Nova 

Mutum, 27 de março de 2018.Ana Helena Alves Porcel RonkoskiJuíza 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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 18 de julho de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112919 Nr: 234-08.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivandro Marques de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIVANDRO MARQUES DE ARAUJO, Cpf: 

07158862151, Rg: 29325617, Filiação: Elisangela Marques de Araujo e 

Sidnei Antonio Gemeli, data de nascimento: 18/03/1999, brasileiro(a), 

tratorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu DENÚNCIA em desfavor de ELIVANDRO MARQUES DE ARAÚJO. 

Costa no caderno investigatório que, no dia 20/12/2017 nesta cidade o 

denunciado com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua 

conduta, apropriou-se de caisa alheia móvel, de que tinha posse 

pertencente `a vítima Daniela F. Sousa, a saber 01 (um) aparelho de 

telefone celular, marca LG, cor preta e dourado. Ante o exposto, foi 

denunciado como incurso no art. 168, caput, do CP. em 14/03/2018. 

Recebida a denúncia em 16/05/2018 decisão de fls. 58.

Despacho: Vistos.Por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a 

denúncia de fls. 05/06, na forma interposta em juízo, oferecida em face de 

ELIVANDRO MARQUES DE ARAUJO como incurso na pena do art.168, 

caput do Código Penal.Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se e 

intime-se o acusado para responder a acusação por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interessar a sua defesa, as provas que pretende produzir, e 

inclusive arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo as suas intimações, se necessário. Consigne-se no mandado 

citatório que por ocasião do cumprimento, o Oficial de Justiça deverá 

indagar ao réu se este possui defensor constituído ou se tem recursos 

para contratar defensor particular, ou, ainda, se necessita da nomeação 
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de Defensor Público, certificando o que lhe for informado, devendo o Sr. 

Gestor, neste aspecto, tomar as providências cabíveis independentemente 

de nova conclusão.Proceda-se a inserção do presente ato no Banco de 

dados do SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme 

dispõe o artigo 1.373, inciso II, da CNGC.

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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 17 de julho de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119091 Nr: 3297-41.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelio da Silva Barbosa, Nathan Vitor Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NATHAN VITOR MACIEL, Cpf: 

04921719128, Rg: 24453064, Filiação: Ivonete Silva e Elias Vitor Maciel, 

data de nascimento: 12/05/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), pintor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu DENÚNCIA em desfavor de NATHAN VITOR MACIEL. Consta no 

Inquérito Policial que no estabelecimento comercil denominado Recanto 

Sertanejo neste município, com vontade livre e consciente do caráter ilícito 

de sua conduta em conluio, mediante violência e grave ameaçã exercida 

com o uso de armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, 

subtraíu para ele, coisas alheias móveis pertencente as vítimas. Ante o 

exposto, o réu Nathan Vitor Maciel foi denunciado nos termos do art. 157, 

§ 2º, II e V e § 2º-A I, por cinco vezes, na forma do art. 70, c/c art. 61, II, 

"H" (crinaça) todos todos do C.P.B.Recebida denúncia em 13/07/2018, 

decisão de fls.

Despacho: Vistos.Por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a 

denúncia ofertada pelo Ministério Público, dando aos acusados JUCELIO 

DA SILVA BARBOSA e NATHAN VITOR MACIEL, na forma como 

interposta em juízo.Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se e intime-se os 

acusados para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, oportunidade em que poderão arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessar a sua defesa, as provas que pretendem produzir, e inclusive 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo as suas intimações, se necessário. Consigne-se no mandado 

citatório que por ocasião do cumprimento, o Oficial de Justiça deverá 

indagar aos réus se estes possuem defensor constituído ou se têm 

recursos para contratar defensor particular, ou, ainda, se necessitam da 

nomeação de Defensor Público, certificando o que lhe for informado, 

devendo o Sr. Gestor, neste aspecto, tomar as providências cabíveis 

independentemente de nova conclusão.Indefiro o requerimento constante 

no item “2.I” da cota Ministerial, devendo o titular da ação penal 

providenciar a juntada aos autos das informações que dependem de 

certificação, podendo a certidão de objeto e pé, ser substituída por 

consulta ao sítio do Tribunal, conforme entendimento jurisprudencial 

c o n s o l i d a d o  ( A P / T J M T  5 2 0 7 9 / 2 0 1 5  e  A R E s p  S T J 

642471/DF/2015/0009827-9).Proceda-se a inserção do presente ato no 

Banco de dados do SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais), 

conforme dispõe o artigo 1.373, inciso II, da CNGC.Defiro o requerimento 

contido no item “2.II”.

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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 18 de julho de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 100381 Nr: 417-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual de Tapurah

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Moura - OAB:MT 

16233

 TERMO DE AUDIÊNCIA

(Carta Precatória)

 Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 14:45 

horas, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, 

na carta precatória de n.º 417-13.2017.811.0086 – Código 100381, 

presente a Exma. Sra. Dra. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, MMª. Juíza 

de Direito, e realizado o pregão constatou-se:

 PRESENTES

Juíza de Direito Dr.ª Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Aberta a audiência, constatou-se a ausência da testemunha Antonio 

Alves Diniz, que não foi conduzida, visto que ausente da cidade.

Na sequência, a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão:

“Vistos.

Redesigno audiência para o dia 27/09/2018, às 14:00.

 Conduza-se coercitivamente a testemunha.

Intime-se o defensor constituído do acusado.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.”

Nada mais havendo, determinou a MM. Juíza que se encerrasse o 

presente, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Do 

que, para constar eu, Caroline da Rosa Faccio, que o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113798 Nr: 654-13.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDMD, RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Considerando os documentos juntados pelo Ministério Público na fase do 

art. 422 do CPP (fls. 156/187), declaro encerrada a instrução processual.

Dê-se vistas dos autos às partes para apresentação das alegações 

finais, no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença.

Às providencias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107838 Nr: 4872-21.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Soares de Melo Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Vistos.

Trata-se de processo executivo de pena do reeducando Adalberto Soares 

de Melo Santos, condenado a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em 

regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do 

crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos IV c/c o artigo 14, inciso II, 

ambos do CP, e artigo 14 da Lei 10.826/2003.

À fl. 79, juntou-se controle escolar do reeducando do mês de setembro de 

2017.

Às fls. 84/91, juntou-se acordão referente à apelação n. 117896/2017.
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Elaborado cálculo de pena à fl. 92.

Às fls. 94/95 o Ministério Público requereu a retificação da Guia de 

Execução Penal, bem como discordou do cálculo de pena. Requereu ainda 

a remição de 7 (sete) dias referentes ao estudo do reeducando no mês de 

setembro de 2017.

 Às fl. 98 a Defensoria Pública concordou com os pleitos feitos pelo 

Ministério Público.

É o breve relatório. Decido.

De proêmio, a Guia de Execução Penal de fls. 05/05v.º, retifique a 

naturalidade, a data de nascimento e o sexo do reeducando.

Quanto ao cálculo de fl. 92, retifique a data-base para que conste a data 

da intimação da sentença (05/06/2017) e o período em que o réu 

permaneceu preso (19/04/2016 a 04/06/2017) como detração, bem como 

seja corrigida as frações para futuros benefícios, haja vista que apenas o 

crime de tentativa de homicídio qualificado é hediondo.

Ademais, com fulcro no artigo 126, da LEP, DECLARO REMIDOS da pena 

do reeducando 07 (sete) dias, referente aos estudos realizados pelo 

reeducando no mês de setembro de 2017.

Oficie-se à Polinter acerca da existência de eventual mandado de prisão 

em aberto em desfavor do reeducando.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública local para que encaminhe a este 

Juízo eventuais fichas de trabalhos/estudos realizados pelo reeducando 

nos anos de 2016 e 2017.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75432 Nr: 3065-62.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR ALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos.

Por meio do ofício circular 09/2018-GAB/PRES, o Presidente do Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso convocou esta magistrada para 

participar de “Audiência Pública da Cidadania e da Reunião com os Juízes 

Eleitorais” no município de Barra do Garças – MT, em 20 de julho de 2018.

Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 07 de dezembro de 2018, 

às 13h30min (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes, bem como 

o réu.

Cientifique-se o Ministério Público e o Advogado de Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75432 Nr: 3065-62.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR ALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos.

 Por meio do ofício circular 09/2018-GAB/PRES, o Presidente do Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso convocou esta magistrada para 

participar de “Audiência Pública da Cidadania e da Reunião com os Juízes 

Eleitorais” no município de Barra do Garças – MT, em 20 de julho de 2018.

Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 07 de dezembro de 2018, 

às 13h30min (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes, bem como 

o réu.

Cientifique-se o Ministério Público e o Advogado de Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99966 Nr: 461-26.2018.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WAGNER CARLOS RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELA MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na contestação de ref. 60, a requerida arguiu o impedimento da psicóloga 

nomeada para realização do estudo psicossocial, Dra. Fabrícia Pinto 

Galindo, mormente por esta ter realizado o estudo psicológico da infante 

em momento anterior ao feito, cujo laudo encontra-se encartado à exordial, 

pugnando assim pela realização de novo estudo com outro psicólogo.

Defiro o pedido da demandada eis que, tendo conhecido do caso 

anteriormente, encontra-se a psicóloga do juízo impedida de oficiar no 

feito, nos termos do art. 144, I c/c 148, II ambos do CPC. INTIME-A 

esclarecendo quanto a tal impedimento, bem como para que se declare 

impedida em casos análagos já existentes ou futuros.

Destarte, oficie-se ao Município de Nova Xavantina-MT para que indique 

profissional adequado à realização do estudo psicológico da menor, à 

exceção da Dra. Fabrícia Pinto Galindo, cujo laudo deverá ser juntado no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Com a juntada, intimem-se as partes para, querendo, sobre ele se 

manifestar em 15 (quinze) dias.

Em seguida, ao Ministério Público.

Tudo cumprido, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78687 Nr: 1146-04.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMYLLE TORRES VIANA VIEIRA 

DE ALENCAR LEITE LIMA - OAB:6024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...É o breve relato. Fundamento. Decido.Primeiramente, informo que a 

justificativa apresentada para o inadimplemento do executado não merece 

prosperar.Isso porque, extrai-se desta que o inadimplemento se deu em 

razão do endividamento de sua empresa, denominada “Febrão Lanches”, 

sustentando o devedor que esta não lhe propicia renda.Nesta senda, 

sabe-se que a obrigação alimentar decorre de imposição legal (Lei nº 

5.478/68), sendo, inclusive, inarredável, desde que não leve a pique a 

própria subsistência do alimentante, sendo afastada apenas em situações 

excepcionalíssimas em que se verifica a impossibilidade do devedor em 

desempenhar atividade remunerada.Ocorre que, as dificuldades 

financeiras em nome da pessoa jurídica citada não possuem o condão de 

afastar a obrigação alimentícia do executado, sendo certo, ademais, que 

este possui capacidade física e intelectual para desempenhar atividade 

laboral remunerada, haja vista se qualificar como Operador de Máquinas 

(ref. 17).Saliente-se, ademais, que o devedor não procedeu a nenhum tipo 

de ação revisional ou de exoneração de alimentos, ou ate mesmo uma 

nova homologação de acordo junta à credora, o que infirma sua alegação 

d e  i m p o s s i b i l i d a d e  d e  a r c a r  c o m  o s  a l i m e n t o s 

devidos.DISPOSITIVOPortando indef i ro a just i f icat iva  do 

executado.Intime-se a exequente para, em 05 (cinco) dias, atualizar o 

débito e indicar bens à penhora, tendo em vista que o presente feito 

tramita pelo rito expropriatório, sob pena de arquivamento.Decorrido o 

prazo retro e nada sendo requerido, certifique-se e tornem 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104550 Nr: 2943-44.2018.811.0012

 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: RODRIGO RODRIGUES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 II - Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. III - 

Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 

334 do CPC. IV - Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação.V - Diante do Ofício circular AGU/PF-MT/DPREV n° 12/2017, 

encaminhado pela procuradoria Federal, DETERMINO, a priori, a realização 

de perícia e, para tanto, nomeio como médica perita a pessoa da Dra. 

Rhayanne Nayara Cândido Barzotto, que atende no Hospital Municipal de 

Nova Xavantina/MT, situado na Rua Francisco Lima, n° 416, Centro, Nova 

Xavantina-MT.VI - Intime-se a perita dando-lhe ciência da nomeação 

(devendo constar do mandado as advertências dos artigos 157 e 158 do 

CPC) e, no mesmo ato, dos quesitos formulados pelas partes - isto é, na 

inicial e no ofício circular n°. 12/2017 -, bem como para que promova o 

agendamento, desde logo, da data em que os exames/vistorias 

necessários se efetuarão, ciente de que os trabalhos exigidos deverão 

serem realizados com antecedência mínima de 30 (trinta) dias à realização 

da audiência designada, e que, o laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório pelo menos vinte (20) dias antes da referida audiência. VII - Fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), limite máximo 

da Tabela II, do Anexo I, da Resolução 558, de 22 de maio de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal.VIII - Entregue o laudo, manifestem-se as 

partes em 10 (dez) dias.IX - Agendada a data da perícia, cientifiquem-se 

as partes da data, horário e local, devendo a parte autora comparecer 

munida de seus documentos pessoais e exames médicos, laudos e outros 

que repute importantes ao esclarecimento do perito.X - Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71663 Nr: 1352-52.2015.811.0012

 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: WALBEM LÚCIO BRAGA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DONIZETE DA SILVA, SEBASTIÃO 

FIRMINO DE OLIVEIRA, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVA 

XAVANTINA-MT, CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - 

OAB:18599, IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - OAB:21.035-MT, 

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para retirar a carta prectória expedida e 

providenciar sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33053 Nr: 2894-18.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO LESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PAZ MARINHO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida a espécie de embargos de declaração opostos por Cooperativa de 

Crédito, poupança e investimento do Araguaia e Xingu – SICREDI 

ARAXINGU, requerendo, em síntese, a anulação da sentença proferida à 

fl. 113, argumentando padecer de contradição.

Interpostos os embargos, verifico dos autos que a parte executada é 

revel, sendo assim desnecessária sua manifestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

Primeiramente, insta salientar que a finalidade dos embargos de 

declaração é complementar ou retificar a decisão, acórdão ou sentença 

quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos.

 Fls. 109/111: diversamente do quanto exposto, o crédito foi sim satisfeito 

integralmente mediante bloqueio de fls. 96/97, no valor de R$ 7.630,21 

(sete mil seiscentos e trinta reais e vinte e um centavos) que supre a 

dívida apontada no cálculo de fl. 22, no total de R$ 7.630,21 (sete mil 

seiscentos e trinta reais e vinte e um centavos), da lavra do exequente, 

sendo assim não assiste razão a parte embargante uma vez que o que se 

encontra pendente é a liberação do valor penhorado, o qual não ocorreu 

devido divergência na indicação do CPF/CNPJ. Sendo assim, não há que 

se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos.

Considerando-se que o alvará expedido anteriormente não fora 

levantando pela parte autora, determino expedição de alvará para a conta 

informada, posto que o causídico possui poderes para tal ato.

Após, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84541 Nr: 4189-46.2016.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PEDRO SILVA RAPHALDINI 

- OAB:45093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Vistos.

Tendo em vista as informações contidas em petição de ref. 46, intime-se a 

parte impetrante para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98362 Nr: 7560-81.2017.811.0012

 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: DERIVAN BUENO OLIVEIRA DOS SANTOS COLSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO FORTES DOTTO, JANY 

MARY ARRUDA DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INES VILELA DE CARVALHO - 

OAB:36826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 15: considerando tais informações, concedo novo prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte autora providencie o recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78005 Nr: 877-62.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVINA FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª 
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Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97425 Nr: 7076-66.2017.811.0012

 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): EDIMILSON FRANCISCO CAETANO, VALDECY 

JUVÊNCIO BISPO, VILMA PEREIRA DE SOUZA MARÇAL BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para que efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105248 Nr: 3382-55.2018.811.0012

 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: HAMILTON VIEIRA LIMA, DAYANNA VIEIRA LIMA, 

CLARECI VIEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANY CAETANO DE BRITO - 

OAB:22744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para comprovar sua alegada hipossuficiência ou 

efetuar o recolhimento das custas judiciais, no prazo de quinze dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92714 Nr: 4128-54.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO SAVEGNAGO, SEBASTIÃO 

EDSON SAVEGNAGO, MURILO PAIS SAVEGNAGO, RODOLFO PAIS 

SAVEGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111, 

PAULO SILLAS LACERDA - OAB:12798, TULIO MORTOZA LACERDA - 

OAB:15.039-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto aos dois embargos de 

declaração opostos às refs. 56 e 57.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78688 Nr: 1147-86.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R Z M Confecções Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA DA SILVA E CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:34.718/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100252 Nr: 621-51.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CARDOSO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE INACIO OLIVEIRA - 

OAB:5872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente para que junte aos autos 

documentos hábeis para comprovar sua alegada hipossuficiência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98061 Nr: 7413-55.2017.811.0012

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE CORREA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA, 

TONIKO ASSUNTA MORINISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto às contestações e 

documentos juntados às refs. 16 e 26, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93815 Nr: 4709-69.2017.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIO FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMA ALVES DE MORAES, ESPÓLIO DE 

FRANCISCO COELHO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:39675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93969 Nr: 4793-70.2017.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANE ALVES DE ALMEIDA, JUNIO CLEIBER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GIANSANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72058 Nr: 1518-84.2015.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLUCIA CAETANO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO COELHO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97950 Nr: 7356-37.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTENIRES LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente e via DJe, para dar prosseguimento 

ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93880 Nr: 4739-07.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA BEATRIZ BOTELHO KONZEN, VAGDA BOTELHO 

DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97673 Nr: 7203-04.2017.811.0012

 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: BRENO JADVAS SILVA, EULER JOSÉ GUIMARÃES, 

BARBARA MARIA DA SILVA, HUGO LUIZ DORNELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA NUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:23506/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente e via DJe, para dar prosseguimento 

ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76242 Nr: 177-86.2016.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73010 Nr: 1967-42.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON FRANCISCO CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIRANE E REIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÂMELA FERREIRA LISSNER - 

OAB:18398, WENDY CIBILLA GARCIA CAMPOS - OAB:16210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95325 Nr: 5708-22.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOILICE BLANK, KARLA ADRIANA BONFANTI, JOAO 

HUBERTO BONFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69097 Nr: 404-13.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIR DA ROSA, DINAMAR DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20354-b-B/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 100892 Nr: 943-71.2018.811.0012

 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): EMBALAGEM XAVANTINA LTDA - ME, 

JOAQUIM DUQUES DOS SANTOS, LUZIMAR ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Vistos.

Nos moldes do artigo 702 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

autora para manifestar-se quanto aos embargos monitórios de ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67892 Nr: 2705-64.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA MARIA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO FRANCO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intima-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para impulsionar o 

feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 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.

Elyzabete Aparecida Pazetto propôs ação previdenciária em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos qualificados nos autos, 

objetivando a concessão de aposentadoria por idade, na modalidade 

híbrida.

Nos termos do acórdão proferido no julgamento do Resp. n°. 1.352.721 – 

SP, referente ao Tema 629 do STJ, foi determinada a intimação da parte 

autora para juntar aos autos documentos indispensáveis à propositura da 

ação, no prazo de quinze (15) dias.

Decorrido o prazo concedido, a parte autora, manteve-se inerte.

Após, os autos foram-me conclusos para deliberações.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisados os autos, concluo que a petição inicial é inepta por 

inobservância às prescrições do artigo 320 do Código de Processo Civil, 

posto não ter sido instruída com os documentos indispensáveis à sua 

propositura.

 Em que pese a presente ação tenha sido movida na modalidade híbrida, tal 

fato não exime a parte de juntar aos autos documentos que comprovem 

sua condição de rurícola.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial e julgo extinto o presente 

processo, sem apreciação do mérito da causa.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

 Após o trânsito em julgado, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89670 Nr: 2454-41.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAIANE FRANCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076/MT

 Vistos.

Tendo em vista a participação desta subscritora em Workshop sobre 

“Justiça Multiportas”, a ser realizado pelo E.TJMT, na capital Cuiabá, em 

14/08/2018, REDESIGNO a audiência sendo agendada para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 13h15min (horário oficial do estado de Mato Grosso).

Proceda-se o necessário para realização do ato.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000156-25.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 1000156-25.2018.8.11.0012 AUTOR: JOAREZ 

SILVA RÉU: SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Com base no Provimento n. 55/2007/CGJ, impulsiono 

os autos nos seguintes termos: Tendo em vista o relatado no Termo de 

Audiência de Id. 13957094, designo audiência de conciliação para o dia 11 

de setembro de 2018, às 08h00min (horário oficial de Mato Grosso), que 

realizar-se-á na sala de audiências do Juizado Especial dessa Comarca. 

Intime-se a Parte Requerente, na pessoa de seu respectivo advogado, 

ficando ciente de que o seu não comparecimento acarretará na extinção 

do processo e condenação nas custas processuais. Cite-se a Parte 

Requerida, advertindo-a de que o seu não comparecimento acarretará na 

decretação de sua revelia. Não havendo acordo deverá a parte reclamada 

contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão as partes 

se manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Nova Xavantina, 23 

de julho de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000048-93.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CESARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 1000048-93.2018.8.11.0012 REQUERENTE: 

SANDRA CESARIA DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que designo audiência de conciliação para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 08h20min, horário oficial de Mato Grosso, a 

realizar-se na sala de audiências do Juizado Especial desta Comarca. 

Nova Xavantina, 23 de julho de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000065-32.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:
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SANDRA CESARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 1000065-32.2018.8.11.0012 REQUERENTE: 

SANDRA CESARIA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 08h40min, horário oficial de Mato Grosso, a 

realizar-se na sala de audiências do Juizado Especial dessa Comarca. 

Advirto que, o não comparecimento do(a) reclamante na audiência 

designada, implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, em 

revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Nova Xavantina, 23 de julho 

de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000066-17.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDILENE SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 1000066-17.2018.8.11.0012 REQUERENTE: 

LEUDILENE SANTOS LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. CERTIDÃO Em 

cumprimento ao Despacho retro, designo audiência de conciliação para o 

dia 11 de setembro de 2018, às 09h00min, horário oficial de Mato Grosso, 

que realizar-se-á na sala de audiências do Juizado Especial dessa 

Comarca. Intime-se a parte Reclamante, na pessoa de seu respectivo 

advogado, advertindo-a de que o seu não comparecimento acarretará na 

extinção do processo e condenação nas custas processuais. Cite-se a 

parte Reclamada, advertindo-a de que o seu não comparecimento 

acarretará na decretação de revelia. Nova Xavantina, 23 de julho 2018. 

Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-15.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 1000189-15.2018.8.11.0012 REQUERENTE: 

CARLA BEATRIZ PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Com base no Provimento n. 

55/2007/CGJ, impulsiono os autos nos seguintes termos: Tendo em vista 

não ter havido tempo suficiente para expedição de citação da parte 

Reclamada, redesigno a audiência de conciliação para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 09h20min (horário oficial de Mato Grosso), que 

realizar-se-á na sala de audiências do Juizado Especial dessa Comarca. 

Intime-se a Parte Reclamante, na pessoa de seu respectivo advogado, 

ficando ciente de que o seu não comparecimento acarretará na extinção 

do processo e condenação nas custas processuais. Cite-se a Parte 

Reclamada, advertindo-a de que o seu não comparecimento acarretará na 

decretação de sua revelia. Não havendo acordo deverá a parte 

Reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte Reclamante, querendo, 

impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão 

as partes se manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência 

de instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Nova Xavantina, 

23 de julho de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 103143 Nr: 2139-76.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESIANE APARECIDA DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257

 Vistos.

Sentença

Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apuração da infração 

penal capitulada no art. 140 do CP, tendo como suposta autora do fato 

KESIANE APARECIDA DE CAMPOS SILVA.

 Dispensado o relatório, na forma do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

O Ministério Público pugnou pela realização de audiência de conciliação 

para que fosse oportunizada a composição do dano civil. Salientando que, 

acaso não ocorresse a composição, desde já, estava apresentada a 

proposta de transação penal (fl. 23).

 Na audiência de conciliação a suposta autora KESIANE APARECIDA DE 

CAMPOS SILVA e a vítima Maria de Fátima Soares da Silva chegaram a um 

consenso, tendo a primeira pedido desculpas e se comprometido a não 

mais importunar a vítima.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento.

Decido.

A análise dos autos demonstra que houve a composição dos danos 

cíveis, o que acarreta, nos presentes autos, a renúncia ao direito de 

queixa da ofendida, visto que se trata de ação penal de natureza privada.

Portanto, cabível a homologação do acordo e a declaração de extinção da 

punibilidade da suposta agente.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado à folha 24 e, por 

conseguinte, declaro extinta da punibilidade de KESIANE APARECIDA DE 

CAMPOS SILVA conforme inteligência do art. 74, parágrafo único, da Lei 

9.099/95 c/c art. 107, V, do CP.

Notifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, proceda-se às devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 1191 Nr: 592-03.1998.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Peruchini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada o advogado 

da parte requerida para manifestar acerca da petição do autor juntada as 

fls.290/291.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 76178 Nr: 426-04.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horing-Horing e Cia LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57418 Nr: 2707-35.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, NDM, Adriana Lourenço Dauto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diolino Rodrigues de Souza 

Filho - OAB:12.123/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da carta 

precatória devolvida às fls. 293, informando que não foi possível intimar a 

testemunha Jader Ribas de Oliveira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 2250-71.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Barzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias 

conforme decisão de fls. 179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 90259 Nr: 2662-89.2018.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT, Josimar Marques 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - OAB:16466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO apresentar contrarrazões

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade INTIMAR A PARTE AUTORA POR 

INTERMÉDIO DO SEU CAUSÍDICO PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 31/07/2018 ÀS 14H00MIN, inclusive para trazer 

suas testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 83067 Nr: 3799-43.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Jardel da Conceição Linhares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar a intimação o 

réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 77517 Nr: 1040-09.2017.811.0044

 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): Acácia Transportadora Ltda, Olímpio José 

Ferreira Neto, Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação das partes autora e requerida para 

audiência designada para o dia 15/08/2018 às 15h30min, ou ofereça meios 

para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 73485 Nr: 2976-06.2016.811.0044

 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: Valmor Paulo Lazzari, Maria Izabel Lazzari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Correa Gomes, Lauro Antonio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiton Lazzari - OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2976-06.2016.811.0044 Código 73485

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Valmor Paulo Lazzari e Maria Izabel Lazzari

PARTE RÉ: Jorge Correa Gomes e Lauro Antonio Lopes

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/10/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 220.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Os autores no ano de 1993 adquiriram uma fazenda 

no município de Paranatinga denominada Flor do Cerrado, com área total 

de aproximadamente 3.185,00 hectares dividas em 03 áreas conforme 

segue: em 02 de julho de 1993, adquiriram do Srº. Odair Gonçalves de 
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Farias uma área de terras com 1.100 há e 7.000 mts2 conforme contrato 

de cessão de direitos possessórios. Adquiriu ainda uma área de terras 

correspondente a 1.000 há do Srº. Odair Gonçalves de Faria, conforme 

escritura pública de compra e venda do livro 233, fls. 26/29 do CRI de 

Cuiabá - MT, datado de 30/06/1993, matriculada sob nº 33.745 fls. 166 no 

6º ofício da Comarca de Cuiabá, hoje matrícula nº 3.992 do Cartório de 

registro de imóveis da Comarca de Paranatinga - MT. Adquiriu também, na 

data de 08/09/1993 através da escritura pública de cessão de direitos 

possessórios e benfeitorias, uma área de aproximadamente 1.500 há 

pertencente ao Srº. Elpidio Loiola de Souza. Em outubro de 2007 fora 

desmembrado uma área de 805.5895 hectares, conforme autos do 

processo 658/2005 - 1ª vara comarca de Paranatinga. Assim, a área total 

pertencente e possuída pelo autor, atualmente denominada de Fazenda 

flor do Cerrado, com 2.379,3309ha. É de conhecimento local, que o autor é 

proprietário e possuidor das áreas acima descritas e representadas pelo 

mapa, sendo que o mesmo exerce sua posse mansa e pacifica desde 

1993, onde utiliza a referida área para a criação de gado extensivo, que 

sua propriedade é toda cercada com arame liso e mourões de madeira. 

Que na época da aquisição pelos requerentes, os vendedores mantinham 

sobre a referida área a posse mansa e pacífica por mais de vinte anos, 

portanto Excelência, a posse dos autores somadas aos anteriores, somam 

mais de 40 anos. Requer que seja julgada procedente a presente ação, 

declarando os autores como proprietários da área usucapienda com 

273,4006 há, determinando o registro da sentença no serviço Registral de 

imóveis competente , na seguinte ordem. A área de 210hc na matrícula 

3.992 do Cartório de registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga - MT e 

o restante 63,4006 na matrícula 4.007 livro 02-T do Cartório de Registro de 

Imóveis de Paranatinga - MT.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Fazenda flor do Cerrado com 

uma área total de 2.379,3309halocalizada na região denominado FILOCO, 

neste município. Faz divisa com a Fazenda Santa Nilza, de propriedade do 

Srº Lauro Antônio Lopes e também com a Fazenda Piquizal, de 

propriedade do Srº. Antônio Feliciano Alves dos Santos.

DESPACHO: Vistos. Cite-se, por mandado, aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como os confinantes e, por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias, os réus em lugar incerto e os eventuais 

interessados, para contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contendo as advertências legais (art. 259, inciso I do CPC). Intime-se por 

via postal, para que manifestem interesse na causa, os representantes da 

União, dos Estados e dos Municípios. Notifique-se o Ministério Público 

(artigo 178 do CPC).Cumpra-se.

Eu, Daiani Dela Justina, digitei.

 Paranatinga - MT, 19 de julho de 2018.

Zélia Alves Bispo da Silva

Escrivã(o) Judicial

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 64370 Nr: 2522-60.2015.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCIA SANTIAGO, VERA LUCIA SANTIAGO 

ALVES, Ivania Schneider Santiago, JSS(, Regina Gorete Santiago, Maria 

da Conceição Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Salustiano Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102, Rogerio de Barros Curado - OAB:10944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias, para manifestar acerca dos documentos juntados pelo banco

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55387 Nr: 1336-36.2014.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Oliveira Soares Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que o mandado aguarda 

redistribuição, tendo em vista que o Oficial de Justiça anteriormente 

sorteado foi afastado de suas funções liminarmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54166 Nr: 295-34.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perival de Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias, acerca do auto de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 51147 Nr: 335-50.2013.811.0044

 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 - Sicredi, Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonilda Ferreira da Silva ME, Ivonilda Ferreira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88928 Nr: 1983-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivair Emidio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Gestão de Meios Pagamento Pedagio 

sem Parar - CGMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 88928 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 1983-89.2018

 Solicitante/Requerente: Ivair Emidio da Silva

Solicitados/Requeridos: CGMP Centro de Gestão de Pagamentos S/A

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 
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– MT, distribuídos sob nº 183112 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 17/10/2018 às 15h30min.

 Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no §4º do art. 8 da Ordem 

de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem 

para que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 20519 Nr: 1961-17.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claúdio Zata, Bethania Antonietta Alarcão Melo 

Zata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que é público e notório neste 

Município de Paranatinga-MT, que o executado CLÁUDIO ZATA, se 

envolveu num acidente automobilístico em setembro de 2016 vindo a óbito, 

razão pela qual Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para manifestar nestes autos no prazo de 10 (dez) 

dias, no que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58984 Nr: 33-50.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan de Oliveira Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:14290/O

 Vistos.

 Proceda-se a alteração no sistema Apolo para que o patrono constituido à 

fl. 354/355 receba as intimações.

 Consequentemente, abra-se vistas a defesa a fim de se manifestar do 

càlculo de fl. 352, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 53652 Nr: 2847-06.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Felix Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61507 Nr: 1198-35.2015.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o Advogado 

Dr. JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS, nomeado como Defensor Dativo 

nestes autos, para no prazo de 10 (dez)dias, proceder a retirada no 

balcão da secretaria da vara da CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63683 Nr: 2218-61.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdSC, JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68413 Nr: 1018-82.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudes Pitzschel do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da proposta de acordo de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71075 Nr: 2037-26.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Silvino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da proposta de acordo de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 86166 Nr: 522-82.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Maria de Oliveira Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 24517 Nr: 550-65.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariadne Helena Parisi Chrispim 

Salvador - OAB:13118/MT, Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 27816 Nr: 810-11.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Francisco de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 50613 Nr: 2127-73.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artuzi e Silva Ltda - ME, Rodrigo Paulo da Silva, 

Dayane Artuzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 21484 Nr: 267-76.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Nagano Bezerra - ME, Karina Nagano 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do ofício de fl. 95, trazendo aos autos os 

documentos solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 53985 Nr: 114-33.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Siqueira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 53684 Nr: 2879-11.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusineide David Figueiredo Mazucato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da impugnação a execução, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 19603 Nr: 1076-03.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691- MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acercado ofício de 

fls. 132/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31270 Nr: 1704-50.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI, Michel Astrolli Salazar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Luis Jacoby Egewarth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Magalhães Ferrari - 

OAB:13985-B/MT, Jober Seidenfus - OAB:11.454 A/MT, Silvana 

Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para no prazo de 10 (dez)dias manifestar no que entender de direito, haja 

vista que decorreu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 50855 Nr: 18-52.2013.811.0044

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer os documentos pessoais do 

falecido, conforme ofício de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 28714 Nr: 1711-76.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Joaquim Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15(quinze) dias, manifeste interesse na 

execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 27693 Nr: 685-43.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Clemente Primo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Sigari Garcia - 

OAB:10133-MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:126.504SP

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarno que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63745 Nr: 2247-14.2015.811.0044

 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 da Rocha Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora acerca da perícia designada para o dia 20/08/2018 às 16:00 na 

Clínica SERMED.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70474 Nr: 3672-76.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE-MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3672-76.2014.811.0023 (Código 70474)

Vistos,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE 

MATOGROSSENSE – SICREDI NORTE MT em face de ANTÔNIO DE OUSA 

LIMA FILHO.

No decorrer do processo o exequente informou que a dívida foi quitada. 

(fls.57).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita; (...)”

Ante o exposto, havendo o pagamento integral da dívida, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certifique-se o trânsito em julgado, ausente interesse recursal.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 20 de julho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 9409 Nr: 60-05.1992.811.0023

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO CASTANHO SCHOLTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 

CONSTRUTORA MIRAGUAÍ LTDA, GEANINI SALETI HECHLER, HILÁRIO 

HECKLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B, SANDRA MARA DI GIULIO BOHAC - OAB:6396-B, 

Soraya Cristine Carvalho Duarte - OAB:MT/4345-A

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s) requerida(a) Construtora Miraguaí Ltda, 

na pessoa do(s) seu(s) advogado(s), para no prazo de 5(cinco) dias, 

pagar as custas processuais no Valor R$ 7.046,45(sete mil quarenta e 

seis reais e quarenta e cinco), cálculo de fls. 597, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br/serviços/guias), sob pena de expedição de certidão de 

dívida ativa, protesto e averbação dos valores junto ao Cartório 

Distribuidor da Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 16139 Nr: 3181-55.2003.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Soraya Cristine Carvalho 

Duarte - OAB:MT/4345-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-B

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72948 Nr: 1624-13.2015.811.0023

 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: SIMONE MARACAIPE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513-DF

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s) requerida(a) na pessoa do(s) seu(s) 

advogado(s), para no prazo de 5(cinco) dias, pagar as custas Judiciais no 

valor de R$ 376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) e taxa judiciária no valor de R$ 229,36(duzentos e vinte e nove 

reais e trinta e seis centavos) – Valor total das custas processuais R$ 

606,21(seiscentos e seis reais e vinte e um centavos), cálculo de fls. 74, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br/serviços/guias), sob pena de 

expedição de certidão de dívida ativa, protesto e averbação dos valores 

junto ao Cartório Distribuidor da Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72188 Nr: 1113-15.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MARQUES DE SOUZA, JOSE 

ANDRE ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17133

 AUTOS Nº 1113-15.2016.811.0023 (Código 72188)

Trata-se de AÇÃO PENAL em face RONALDO MARQUES DE SOUZA e 

JOSÉ ANDRÉ AVES DO NASCIMENTO.

Considerando a desídia do procurador constituído do acusado, conforme 

certidão de fls.316;

Considerando que o acusado se encontra segregado na Unidade Prisional 

de Peixoto de Azevedo-MT, por força de mandado de prisão preventiva da 

Comarca de Novo Progresso-PA;

Determino:

1) Intime-se pessoalmente o acusado RONALDO MARQUES DE SOUZA 

para indagar-lhe se revogou os poderes do procurador Dr. Wandré 

Pinheiro de Andrade, bem como, se possui outro procurador ou se 

necessita de assistência da Defensoria Pública

2) Após, remetam-se a Defensoria Pública para apresentação de 

alegações finais

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 20 de julho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67873 Nr: 1589-87.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS ROCHA SILVA, MARIA LUCIA TAVARES 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, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89409 Nr: 963-29.2018.811.0023

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 89409

REINALDO CELSO BIGNARDI move procedimento de Insolvência Civil em 

face de ANDRE AMANCIO DE CARVALHO.

Nos termos do art.1052, do Código de Proceso Civil, verbis:

Art.1052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor 

insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem 

reguladas pelo Livro II, Título IV, da eli nº5869 de 11 de janeiro de 1973.

Desta forma, embora não esteja constando da nova redação do Código de 

Processo Civil, foi mantida a regulamentação do antigo art.755 do Código 

de Processo Civil de 1973, verbis:

Art. 755. O devedor será citado para, no prazo de 10 (dez) dias, opor 

embargos; se os não oferecer, o juiz proferirá, em 10 (dez) dias, a 

sentença.

Desta forma, determina-se:

I – Cite-se o Requerido para, querendo apresentar resposta na forma da 

Lei, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de julgamento antecipado da lide;

II – Caso apresente defesa, intime-se o Autor para apresentar impugnação 

no prazo de 10 (dez) dias;

II – Cumpridas as determinações acima, voltem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo, 23 de julho de 2018.

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90880 Nr: 1883-03.2018.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGUMI HAMASATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 Dessa maneira, ausentes todos os requisitos exigidos pelo §1º do artigo 

919 do Código de Processo Civil, capazes de ensejar a suspensão do 

procedimento executivo em questão, devem os embargos ser recebidos 

em conformidade com a orientação recomendada pelo referido dispositivo 

legal, ou seja, sem efeito suspensivo.O Embargante não informa de forma 

clara e objetiva qual seria o dano irreparável ou difícil reparação a impedir 

a continuidade do feito executório.III - Em face do exposto, DEIXO DE 

CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS, via de consequência 

determino a realização dos atos executórios nos apensos autos de 

execução de nº1702-36.2017.811.0023 – Código 84221;IV - Intime-se a 

parte embargada para impugnar os embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 740, do CPC).Intimem-se.Peixoto de Azevedo, 23 de julho de 

2018.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84221 Nr: 1702-36.2017.811.0023

 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): MEGUMI HAMASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515

 Autos nº1702-36.2017.811.0023 (Código: 84221)

Vistos.

I – Ciência as partes do apensamento dos embargos Código 90880, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 537 de 738



recebidos sem efeito suspensivo;

II – Proceda-se a juntada dos documentos pendentes perante o Sistema 

Apolo, com as baixas dos avisos;

III – Intime-se o Sr. Oficial de Justiça para proceder com a devolução do 

mandado devidamente cumprido;

IV – Intime-se o Exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo, 23 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62007 Nr: 1947-23.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

L.S.PIRES LTDA ME, LEO EDELSON SOARES PIRES, SERGIO SADI 

SOARES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1947-23.2012.811.0023

Código nº 62007

A exequente requereu a realização de pesquisas junto ao BACENJUD, 

RENAJUD e SIEL visando a localização de endereço da parte executada.

Defiro os pedidos.

Juntem-se os extratos de endereços.

Intime-se o exequente para manifestação, bem como dar andamento ao 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29000 Nr: 696-43.2007.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, quanto aos termos da 

certidão de fls. 126, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 21146 Nr: 3167-37.2004.811.0023

 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: ROSA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS SOARES LEANDRO - 

OAB:101.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o advogado da parte autora, devidamente intimado 

através do DJE nº 10206, de 27/02/2018 e publicado no dia 01/03/2018, 

deixou escoar o prazo sem manifestação.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89479 Nr: 1318-11.2014.811.0013

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 Certifico que nesta data procedo a publicação do documento expedido em 

12/4/2018, por não ter sido disponibilizado à época.

 "A defesa em petição acostada aos autos (fls. 457/515) alega nulidade da 

citação por ter sido expedido o mandado de forma a induzir o Requerido a 

erro, pois embasado no CPC, no campo de "advertências".

 Rejeito a alegação, por entender que o advogado constituído e o próprio 

servidor, por ser formado em direito, tem conhecimento das normas 

aplicáveis ao procedimento administrativo. Além do mais, no corpo do 

mandado está expresso tanto no campo do "Objeto", quanto do 

"Despacho", a norma vigente, qual seja o Provimento 005/2008-CM.

Outro fator que coaduna para a conclusão de inexistência de prejuízo ao 

Requerido, ensejador de possível nulidade, é o deferimento da prova 

testemunhal que foi aproveitada do processo Código n. 89416, já que se 

trata do mesmo fato, respeitada a ampla defesa e o contraditório.

 Nesse sentido a Comissão rechaça todos os argumentos e determina a 

audiência de interrogatório para o dia 02/5/2018 às 14horas".

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000361-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY FERNANDES DE SOUZA MARCHIORETTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000361-51.2018.8.11.0013. AUTOR: 

AYMORE RÉU: MARLY FERNANDES DE SOUZA MARCHIORETTO Vistos. 

Intime-se o autor para que dê andamento ao feito em dez dias, sob pena 

de extinção. Cumpra-se , 19 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000425-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BIVINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DOMINGUES DE BRITO OAB - PR25825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES (REQUERIDO)

FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Espólio de Sônia Magalhães de Giácomo (REQUERIDO)

AKSEL PETER HANSEN JUNIOR (REQUERIDO)

REMEGILDO PIGARI (REQUERIDO)

HELIO JOSE GARCIA MENDES (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE PIGARI (REQUERIDO)

JOSE ALEXANDRE DE MORAIS NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MENDES OAB - SP305124 

(ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

JOSE BERILO DOS SANTOS OAB - MT3184/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000425-61.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA BIVINELLO REQUERIDO: HELIO JOSE 

GARCIA MENDES, ESPÓLIO DE SÔNIA MAGALHÃES DE GIÁCOMO, AKSEL 
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PETER HANSEN JUNIOR, JOSE ALEXANDRE DE MORAIS NETO, 

FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., BANCO DO 

BRASIL S.A, ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, REMEGILDO PIGARI, 

JOSE PIGARI Vistos. Redesigno audiência para o dia 01.08.2018, às 

16h00, primeiro horário livre em pauta. Oficie-se ao Juízo deprecante 

prestando informações atualizadas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000906-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE MORAES - ME (REQUERIDO)

ADEMIR MARCOS DE DEUS REZENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO)

RODRIGO TEIXEIRA BELLIO OAB - MT11481/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DAVID PEREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

Designo audiência para o dia 23/08/2018. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando acerca da data.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62575 Nr: 2915-20.2011.811.0013

 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: Marlene Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116005 Nr: 2202-69.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETÍCIA GABRIELE DOS SANTOS NAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimarço Antonio do Prado Nava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTÁVIO MUNDIM 

OLIVEIRA - OAB:22817/O, JOÃO OTÁVIO MUNDIM OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 22.817/O

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, acostada em Ref: 7, para 

que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123421 Nr: 5139-52.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150488 Nr: 8213-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais.

Expeça-se alvará de soltura se for o caso.

PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81311 Nr: 3497-83.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido liminar (art. 275 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edson Rodrigues da Silva, Rosilene Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wembley de Lima Arruda, Isaura Neto da Silva 

Oliveira, Luciano José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Sara Graziela Pinto Fernandes de 

Oliveira - OAB:MT-13680, Wilson Donizeth de Freitas Faria - 

OAB:4202

 Intimo a parte autora para manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça juntada às fls.274.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160830 Nr: 815-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Juridica - 

OAB:

 I – Defiro o pedido de AGJ.

II – Processe-se em segredo de justiça.

III – Ao Núcleo de Mediação e Conciliação para tentativa de acordo.

IV – Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, em 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% 

dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% das 

despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês 

seguinte ao vencido à representante dos autores;

V – No intuito de assegurar o melhor interesse da criança e seus direitos 

fundamentais, defiro a Guarda Provisória. Lavre-se Termo de Guarda.

VI – Cite-se a parte ré (no endereço no verso – ou constante na inicial) 

para os termos da presente ação, cuja contrafé segue anexa, para 

querendo, contestar o pedido a partir da data designada, sob pena de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 285 e 

319), bem como, intime-se dos alimentos provisionais e da guarda 

provisória fixados.

VII – Proceda-se à realização de estudo social.

VIII – Intimem-se as partes para que comparecem à audiência designada 

acompanhadas de seus advogados.

IX – Intime-se o Ministério Público.

X – Cumpra-se.

SERVE O PRESENTE DE MANDADO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. (anexa a 

inicial e procuração).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65589 Nr: 1628-85.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90215 Nr: 1968-58.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellison Rodrigo Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Funcab - Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt, Estado de Mato Grosso - Secretaria de Segurança Publica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113.756

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91424 Nr: 2942-95.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Ribeiro Silvestre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93203 Nr: 4366-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Maria da Silva Avelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166306 Nr: 3320-12.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Clesio Queiroz de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Medeiros Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, foi designada audiência de 

conciliação para o dia 20 de setembro de 2018 às 14h00. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007-CGJ, procedo a intimação da parte autora 

na pessoa de seu advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157883 Nr: 11782-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:7940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Morais Cunha - 

OAB:OAB/MG137120, MARIA DA GRAÇA MONTALVÃO - 

OAB:OAB/MG 48514, Vinicius Juca Alves - OAB:206993-SP

 Certifico para os devidos fins de direito que, a audiência do dia 28 de maio 

de 2018, às 15h00min, foi redesignada para o dia 13 de setembro de 2018 

às 14h00. Assim, com amparo ao provimento 56/2007-CGJ, procedo a 

intimação das partes, por meio de seus advogados e procuradores, para 

comparecem à sessão de mediação, perante o Cejusc.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47786 Nr: 4445-64.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isa C. de Araujo Veras ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISA C. DE ARAUJO VERAS ME, CNPJ: 

03229246000128. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 15 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): o valor de R$468,92 (quatrocentos e sessenta e 

oito reais e noventa centavos)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

 Pontes e Lacerda, 17 de julho de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150856 Nr: 8392-14.2017.811.0013

 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: WSDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBS, IADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, a audiência do 01 de junho 

de 2018, às 15h00min, foi redesignada para o dia 04 de setembro de 2018 

às 16h00min. Assim, com amparo ao provimento 56/2007-CGJ, procedo a 

intimação do advogado da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151956 Nr: 8862-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Martins Mundim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Lemes de Oliveira, Marcelo Ferreira de 

Oliveira, Ana Cláudia Ferreira de Oliveira, Márcio Ribeiro Ferreira de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a inventariante, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, carreie para os autos ( i) GIA-ITCD Eletrônica, 

efetuada nos moldes da Portaria nº. 182/2009 SEFAZ/MT; ( ii ) avaliação 

dos bens que constituem o monte-mor, realizada por autoridade 

fazendária, e, se for o caso, ( iii ) demonstrativo de isenção do tributo 

emitido pela SEFAZ/MT.

DEFIRO o pedido de consulta junto aos Sistemas BACENJUD e RENAJUD, 

com o objetivo de se verificar a existência de bens em nome do “de cujus” 

na data de seu falecimento, 23 de julho de 2017.

Após, certifique-se acerca da apresentação da documentação 

supracitada e abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, manifeste-se acerca 

da regularidade do recolhimento tributário.

Por fim, CUMPRA-SE a secretaria sobre a certificação do prazo de 

contestação dos herdeiros necessários.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168077 Nr: 4164-59.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

RUTE VIEIRA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 8/17.

A parte requerida foi citada, no entanto, não apresentou contestação 

conforme certidão de fl. 30.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 28/29.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 21 de agosto de 2018, às 13h30min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128840 Nr: 7604-34.2016.811.0013

 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: NAITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ PERMANENTE proposta por 

NAITE DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS).Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 

11/19.Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 23/33, 

apresentou rol de quesitos às fls. 34/35 e, juntou documentos às fls. 

36/43.A realização de prova pericial foi determinada às fls. 51.Laudo 

pericial anexado às fls. 68/71.É o relatório. Fundamento e decido. Não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passa-se ao saneamento do 

feito.Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória.Em relação à questão 

alusiva às provas a serem produzidas, considero, em um primeiro 

momento, que a prova testemunhal se consolida como mecanismo decisivo 

tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos, quanto à qualidade de segurado 

da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova 

testemunhal, exclusivamente.Fixo como pontos controvertidos da lide: (I) 

ser a parte requerente portadora de deficiência que a incapacite para o 

desempenho de atividade laboral; e (II) a condição de segurado da parte 

autora. DESIGNO o dia 21 de agosto de 2018, às 14h00min, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que 

serão colhidas as declarações das testemunhas oportunamente 

arroladas, bem como o depoimento pessoal da parte autora, em 

observância ao disposto no art. 385 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129368 Nr: 7879-80.2016.811.0013

 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: Fabiana Ladislau da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ PERMANENTE proposta por 

FABIANA LADISLAU DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS).Acostou à inicial procuração e documentos de 

fls. 11/23.Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 30/39, 

apresentou rol de quesitos às fls. 39/41e, juntou documentos às fls. 

42/49.A realização de prova pericial foi determinada às fls. 55.Laudo 

pericial anexado às fls. 75/79.É o relatório. Fundamento e decido. Não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passa-se ao saneamento do 

feito.Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória.Em relação à questão 

alusiva às provas a serem produzidas, considero, em um primeiro 

momento, que a prova testemunhal se consolida como mecanismo decisivo 

tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos, quanto à qualidade de segurado 

da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova 

testemunhal, exclusivamente.Fixo como pontos controvertidos da lide: (I) 

ser a parte requerente portadora de deficiência que a incapacite para o 

desempenho de atividade laboral; e (II) a condição de segurado da parte 

autora. DESIGNO o dia 21 de agosto de 2018, às 14h30min, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que 

serão colhidas as declarações das testemunhas oportunamente 

arroladas, bem como o depoimento pessoal da parte autora, em 

observância ao disposto no art. 385 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168082 Nr: 4169-81.2018.811.0013

 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
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 PARTE AUTORA: Leonel Fernandes de Lima

 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.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

LEONEL FERNANDES DE LIMA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 08/30.

A parte requerida foi citada, e apresentou contestação às fls. 37/41.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 53/54.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 21 de agosto de 2018, às 15h00min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167885 Nr: 4062-37.2018.811.0013

 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: ELZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

ELZA PEREIRA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 08/30.

A parte requerida foi citada, e apresentou contestação às fls. 37/41.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 58/59.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 21 de agosto de 2018, às 15h30min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168058 Nr: 4147-23.2018.811.0013

 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: JOÃO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

JOÃO VIEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 08/36.

A parte requerida foi citada, e apresentou contestação às fls. 43/48.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 68/69.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 21 de agosto de 2018, às 16h00min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168059 Nr: 4148-08.2018.811.0013

 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: SERAFINA LUIZ DE CASTRO

 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.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

SERAFINA LUIZ DE CASTRO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 08/16.

A parte requerida foi citada, e apresentou contestação às fls. 23/27.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 41/42.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 21 de agosto de 2018, às 16h30min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 
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como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168057 Nr: 4146-38.2018.811.0013

 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: WANDERLY GRASSIOTE

 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.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

WANDERLY GRASSIOTE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 08/27.

A parte requerida foi citada, e apresentou contestação às fls. 34/38.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 47/48.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 21 de agosto de 2018, às 17h00min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168065 Nr: 4153-30.2018.811.0013

 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: Linane Lene Lima

 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.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

LINANE LENE LIMA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 08/31.

A parte requerida foi citada, e apresentou contestação às fls. 38/42.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 52/53.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 28 de agosto de 2018, às 13h00min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164733 Nr: 2513-89.2018.811.0013

 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 das Neves de Souza Santos

 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.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

MARIA DAS NEVES DE SOUZA SANTOS em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 08/20.

A parte requerida foi citada, e apresentou contestação às fls. 27/35.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 46/47.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 28 de agosto de 2018, às 13h30min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109981 Nr: 26-20.2016.811.0013

 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: Luzia Dutra Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atenda-se conforme requerido às fls. 129/130, expedindo ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, informando 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena 

de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º e 537 do NCPC), a ser 

oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 
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Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

Após, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus patronos constituídos, a 

fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111270 Nr: 616-94.2016.811.0013

 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: ANTONIA DO SANTO

 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:

 Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

que o propósito primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer omissão/contrariedade na sentença de fls.79/80, entendendo 

que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.Por tais 

considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fls. 

79/80.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 169723 Nr: 4750-96.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

APENSE-SE aos autos da ação de execução nº 2782-31.2018.811.0013, 

cód. 165217.

RECEBO a petição de ref. 8 como emenda da inicial.

PROCEDA-SE as anotações necessárias junto ao sistema Apolo.

Consequentemente, RECEBO os embargos ofertados pela parte 

executada, sem atribuir-lhes, contudo, efeito suspensivo.

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 98, caput, do NCPC.

Após, INTIME-SE o embargado, por meio de remessa dos autos, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, nos termos do inciso I do art. 

920 do NCPC.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154696 Nr: 10232-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 Vistos.

Tendo em vista a juntada do relatório psicossocial (fls. 149/151), 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, DÊ-SE VISTAS dos autos ao Ministério Público, nos moldes do art. 

178, II, do CPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140989 Nr: 4050-57.2017.811.0013

 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: GERALDO LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lemes dos Santos, MARIA JOSÉ GOMES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos.

Considerando a natureza do litígio, INTIME-SE o Ministério Público para que 

se manifeste, no prazo legal, nos termos dos arts. 178, II, e 179, I, do CPC.

Após, PROMOVA-SE os autos à conclusão para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114830 Nr: 1850-14.2016.811.0013

 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): ELIONE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a pesquisa de endereço da executada, por meio do sistema 

Renajud e Infojud.

Após, dê-se vista dos autos ao exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146900 Nr: 6552-66.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HARLEY QUEIRÓZ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lavroquimica Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO AJUIZADA PELO PROCEDIMENTO COMUM por HARLEY 

QUEIROZ ALVES contra LAVROQUIMICA COM. REPR. LTDA, ambos com 

qualificação na inicial.

O feito tramitou regularmente e, nas fls. 90/92, as partes informaram que 

se compuseram, requerendo a homologação judicial.

E os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário, fundamento e decido.

A transação deve ser homologada.

No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo de fls. 

90/92 e requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que inexistem 

motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado.

Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes (fls. 90/92), 

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 art. 

487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, na forma do art. 90, § 3º, do NCPC.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

INTIMEM-SE via DJE.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.
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CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 58884 Nr: 4450-18.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guajará Revendedora de Diesel Ltda., Anay 

Regina Demori, Ivonei Rodrigo Demori, Alexandre Demori, Altamir Luiz 

Demori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Eduardo T. Esgaib 

- OAB:4474 -MT, Mona Moussa - OAB:64.663-PR, Nathalia T. Esgaib - 

OAB:OAB/MT 5100, RENATO DA SILVA OLIVEIRA - OAB:PR 28.692, 

RODRIGO ALVES SILVA - OAB:OAB/MT 11800, Saladino Esgaib - 

OAB:2657

 Vistos.

REMETAM-SE os autos ao exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

juntar aos autos a matrícula atualizada do imóvel indicado na petição de 

ref. 26.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102197 Nr: 3008-41.2015.811.0013

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ogerson Teodoro da Silva .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

Após, INTIMEM-SE os devedores, por meio de seu advogado constituído 

nos autos, via DJE, nos termos do art. 513, §2º, inciso I, do NCPC, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, 

do NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelos devedores, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação 

do(s) executado(s), INTIME-SE a parte exequente, por meio de remessa 

dos autos, para que traga aos autos nova planilha de débito, já acrescida 

da multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que entender 

cabível em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85904 Nr: 3522-62.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaiapo Eletrodomesticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Rocha da Costa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT, Ronaldo Moreira Dias - OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537

 Autos do processo nº. 3522-62.2013.811.0013

Cód. nº. 85904

Vistos.

INDEFIRO o pedido de renúncia anexado à fl. 306, pelos patronos da parte 

autora, na medida em que não houve a prévia comunicação ao mandante, 

conforme prevê o art. 112, “caput”, do NCPC. Vale ressaltar, que a 

comunicação realizada via “e-mail” não é considerada válida, ensejando 

assim, o descumprimento do artigo acima mencionado.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RENÚNCIA DE 

PATRONO. NOTIFICAÇÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO DO EXCEPTO. NÃO 

LOCALIZADO NO ENDEREÇO DA INICIAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA 

REVELIA. ART. 13, INCISO II, DO CPC. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

PARA OUTRA COMARCA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. SEM CIÊNCIA DO 

PROCURADOR. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DO MANDATO DO 

PROCURADOR. INVALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO EFETIVADA. 

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO 

REFORMADA. 1. Não deve ser considerada válida a notificação de 

renúncia de mandato ocorrida por meio de e-mail, sem a devida ciência da 

parte ou de seu procurador, devidamente constituído. 2. Não devem ser 

aplicados os efeitos da revelia com base no art. 13, inciso II, do CPC, 

porque inválida a renúncia do mandato. 3. Deve ser devolvido à parte o 

prazo recursal da decisão que declinou da competência em favor de outra 

comarca, se não ocorreu sua regular intimação. 4. Recurso conhecido e 

provido.

(TJ-DF, AGI 20130020292655 DF 0030214-51.2013.8.07.0000, Rel. 

SEBASTIÃO COELHO, 5ª Turma Cível, Data do Julgamento 9 de Abril de 

2014, e-DJF1 23/04/2014 Pág.: 156).

Outrossim, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados e via 

DJE, acerca da decisão proferida à fl. 305, bem como para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83365 Nr: 767-65.2013.811.0013

 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 - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Pratense Ltda, CLÉSIO CÉSAR 

SILVA TEODORO

 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: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Autos do processo nº. 767-65.2013.811.0013

Cód. nº. 83365

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 
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intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92449 Nr: 3790-82.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adonias Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3790-82.2014.811.0013

Cód. nº. 92449

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja 

pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado às fls. 135/136, independentemente 

de novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83170 Nr: 562-36.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldina de Souza Mendes, Adalberto Moreira 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Autos do processo nº 562-36.2013.811.0013

Código nº 83170

Vistos.

Tendo em vista a inércia da exequente em impulsionar o feito, conforme se 

verifica da leitura da certidão de fl. 267, SUSPENDO o processo pelo prazo 

de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90461 Nr: 2162-58.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiani da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2162-58.2014.811.0013

Cód. nº. 90461

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 10734 Nr: 638-80.2001.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOMINGUES PIMENTA - ME, Mário 

Rodrigues Pimenta, Edson Domigues Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudêncio Borges - 

OAB:MT/3838, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 638-80.2001.811.0013

Cód. nº. 10734

Vistos.

Considerando o teor da informação prestada à fl. 138, SUSPENDO o curso 

da lide, nos termos do art. 313, I, do NCPC. Por consequência, INTIME-SE a 

parte autora, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de que proceda 

à habilitação do espólio/herdeiros no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo mencionado e em caso de inércia, SUSPENDO o curso 

do prazo prescricional, bem como do executivo fiscal pelo prazo de 1 (um) 

ano, nos termos do art. 40, “caput”, da Lei n° 6.830/80.

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, mantendo-se em aberto na Distribuição e 

realizando-se o agendamento no sistema Apolo quanto ao decurso do 

prazo anual de suspensão do feito.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 40 da Lei n° 6.830/80, 

findo o qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 3100 Nr: 765-23.1998.811.0013
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFF"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 765-23.1998.811.0013

Cód. nº. 3100

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 287, uma vez que o imóvel de matrícula nº 45050 

não é propriedade do devedor, conforme fls. 299/300.

Assim sendo, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender 

pertinente ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54653 Nr: 192-62.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. N. Miranda e Moraes Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A

 Autos do processo nº. 192-62.2010.811.0013

Cód. nº. 54653

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA/MT contra L. N. MIRANDA E MORAES LTDA-ME.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 124/126 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

CONDENO a executada ao pagamento das custas e taxas processuais. 

Honorários advocatícios nos termos da avença (fl. 125).

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36644 Nr: 4009-76.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Batista Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 II – DA HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULOEm relação ao cálculo de 

liquidação de pena de fls. 158, ressalto que fora devidamente 

providenciado pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena – MGP, 

diante de sua utilização obrigatória, conforme Provimento n. 19/2013, 

CNGC, art. 1.786 e Ofício Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ.Em que pese os 

argumentos lançados pela i. Presentante do Parquet, verifico que o cálculo 

de pena (fls. 158) não deve ser retificado, de modo que, após ciência 

inequívoca das partes (fls. 159 e fls. 162/163), HOMOLOGO os termos do 

aludido memorial, para os devidos fins legais/jurídicos.III - 

CONCLUSÃODiante de todo o exposto, DETERMINO que SE INTIME o 

reeducando, entregando-lhe cópia do cálculo atualizado, bem como 

CIENTIFIQUE o Ministério Público e o Advogado Constituído.Ademais, 

verifica-se que o apenado terá direito a progressão de regime em 

29/07/2018, conforme cálculo de fls. 158, contudo, verifica-se a 

inexistência de certidões de comparecimento mensal do mesmo referente 

ao ano de 2018, sendo que o controle de comparecimento acostado aos 

autos é do mês 12/2017 (fls. 152). Desse modo, DETERMINO que o Sr.(a) 

Gestor(a) certifique se o reeducando vem comparecendo neste fórum, 

com a devida juntada de controle de comparecimento.Após, volte-me 

concluso para decidir em prosseguimento.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 83207 Nr: 599-63.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudimar Pomin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 III – CONCLUSÃOAdemais, verifica-se ainda que o regime de cumprimento 

de pena indicado no cálculo de unificação de pena é o semiaberto, no 

entanto, o reeducando está cumprindo pena atualmente no regime 

fechado, devendo tal incongruência ser modificada.Desta feita, 

DETERMINO a elaboração de novo cálculo de pena devendo ser retificado 

em relação as alterações apontadas, e, ainda, que, remetam-se os autos, 

para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, §1º.Após, em 

caso negativo, aguarde em cartório, o regular cumprimento da reprimenda, 

até que o apenado tenha direito a algum benefício legal.Cumpra-se, com 

urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 167440 Nr: 3837-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a dispensa das 

testemunhas Juliana e Ingrid. II. Acolho o pedido de revogação da prisão 

preventiva, considerando a nova situação fático-jurídico delineada, em 

consonância com a manifestação ministerial. No entanto, aplico medidas 

cautelares em substituição, quais sejam: a) Comparecimento mensal em 

juízo, ocasiões em que deverá comprovar residência fixa e ocupação 

lícita; b) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do juízo. 

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA colocando-o imediatamente em 

liberdade, se por outro motivo não deva permanecer preso. III. Encerro a 

instrução e determino que as partes sejam intimadas para apresentarem 

alegações finais, no prazo sucessivo de 05 dias, vindo-me após 

conclusos para sentença. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 172627 Nr: 5883-76.2018.811.0013

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Ramalho Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20748/O

 Vistos...,1. A restituição de bens apreendidos, seja na fase inquisitorial 

seja na fase processual, condiciona-se à demonstração, cumulativa, da 

propriedade dos bens pelo requerente, do desinteresse inquisitorial e/ou 

processual na manutenção da apreensão e da não classificação dos bens 

apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, inciso II, do Código Penal. 

( . . . ) .  (TRF-1 -  APELAÇÃO CRIMINAL ACR 13172 GO 

0013172-97 .2012.4 .01 .3500  (TRF-1 )  Da ta  de  pub l i cação : 

14/09/2012)Assim, no presente caso, vislumbro que o bem apreendido 

ainda interessa ao processo, considerando que foi utilizado pelo acusado 

Jhonatan Ramalho Caldeira para a prática da infração penal do crime 

previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, ambos do Código Penal.Segundo 

dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em 

julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser 

restituídas enquanto interessarem ao processo.Além disso, acaso 

comprovado o crime, tais bens estariam sujeitos ao previsto no art. 91, II, 

do CP.Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO, com fundamento nos art. 118, 

119 e 120, todos do Código de Processo Penal.Considerando a conclusão 

do Inquérito Policial, REMETAM-SE os autos para o Ministério Público para 

oferecimento de denúncia caso entender de direito.Intimem-se o 

requerente e seu patrono. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57626 Nr: 3191-85.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Carvalho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

Considerando o teor da petição retro, DESIGNO audiência em continuição 

para o dia 09 de novembro de 2018, às 14h30, oportunidade em que será 

realizada a oitiva da testemunha ADIMILSON ALVES DA SILVA, devendo o 

mesmo ser intimado no endereço informado às fls. 154.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 86519 Nr: 4168-72.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson da Silva Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc. [...]Nesse ínterim, feito as considerações acima, passo a 

análise do caso em testilha. Conforme consulta ao sistema Apolo e ao sítio 

eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o juízo da vara de justiça 

militar da comarca de Cuiabá/MT encaminhou carta precatória a este juízo 

para proceder a inquirição de testemunha, a qual foi distribuída sob o cód. 

153785, cuja missiva foi instruída com cópia da denúncia ofertada pelo 

Ministério Público daquela comarca, sendo possível constatar que o 

acusado Jeferson foi denunciado em coautoria com o réu Antonio Lucas 

Gomes Pedroso pelos mesmos fatos apurados neste feito.Assim, 

vislumbro razão ao representante ministerial e, com fulcro no artigo 95, 

inciso III, do Código Processo Penal, DECLARO extinta a presente ação 

penal, ante a litispendência dos autos nº 56721-78.2014.811.0042 – 

Código 365740, em trâmite perante a 11ª Vara Criminal Especializada 

Justiça Militar da comarca de Cuiabá/MT.Após, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166267 Nr: 3286-37.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Ferreira dos Santos, Edilson de Santi 

Almeida, Leandro Gabriel Dominici, Maria Jessica de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devolvo os autos à secretaria para que aguarde o resultado das 

diligências determinadas às fls. 139. Recebidos os resultados de ambas, 

VOLVAM-ME os autos conclusos para análise dos pedidos realizados 

pelo Ministério Público, alínea c, d e d.1 (fls. 137).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 170401 Nr: 4942-29.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado CLEYTON 

RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA pela prática, em tese, ao disposto no art. 

129, §9°, c/c art. 61, alínea “h”, do Código Penal.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente a acusada.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de setembro de 2018, às 17h00min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165870 Nr: 3098-44.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Josino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado MARCELO 

JOSINO DA SILVA, pela prática, em tese, ao disposto no art. 33, caput, c/c 

art. 39, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o art. 55 do mesmo diploma 

legal, o acusado foi notificado pessoalmente para apresentar defesa 

prévia (pág. 107).

É o necessário decido. Decido.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do art. 41 

do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as condições da 

ação, RECEBO a denúncia ofertada, dando ao acusado MARCELO JOSINO 

DA SILVA, como incurso na prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c 
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art. 39, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

Na forma do art. 56 da Lei 11.343/2006, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de setembro de 2018, às 14h00min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cite-se e intime-se o acusado.

Procedam as intimações necessárias, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público. Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63239 Nr: 1411-05.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Amanda 

Carolina Souza Silba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Kristoschek Mayer - 

OAB:13170/MT, Luiz Carlos Rezende - OAB:OAB/MT 8987B

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes dos dois Laudos Técnicos Periciais da 

Politec juntados às fls. 302/310 e 311/313 e versos, para, querendo, no 

prazo legal, requer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68862 Nr: 1602-79.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primavera Diesel Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Borges de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique de Souza - 

OAB:/MT-13.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte autora via advogado, através do DJE (Diário 

da Justiça Eletrônico), para querendo, no prazo legal, efetuar o 

recolhimento das custas referente ao preparo da carta precatória a fins 

da CITAÇÃO da parte requerida: FRANCISCO no Juízo da Comarca de 

Araguari/MG.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71008 Nr: 1032-59.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte ré, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 547,64 

(quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 656/658. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto descriminado o valor das custas 

processuais , sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos)e 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 

INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento 

com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de 

Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arrecadação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72963 Nr: 2146-33.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronildo Ferreira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte ré através de seu advogado 

para audiência de inquirição de testemunha que foi designada para o dia 

14/08/18, às 16:00 nos autos de carta precatória de código 87035 do juízo 

da segunda vara criminal e cível da comarca de Paranatinga/MT

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20771 Nr: 100-23.2006.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinez Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaias Campos Filho - 

OAB:2470 - MT

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70369 Nr: 654-06.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNdS, Abigail Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66505 Nr: 395-45.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliel Rabelo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67477 Nr: 925-49.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mafalda Soriane Agulhon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74338 Nr: 719-64.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Novais da Cunha Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72298 Nr: 1762-70.2016.811.0014

 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: Sebastião Alves Bacas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72930 Nr: 2127-27.2016.811.0014

 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: Alaídes Morales Castanho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68618 Nr: 1472-89.2015.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Arimateia Souza Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69477 Nr: 166-51.2016.811.0014

 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: Pedrinha Alves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70014 Nr: 455-81.2016.811.0014

 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: Odália Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70095 Nr: 493-93.2016.811.0014

 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: Adonias Pinto da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18160 Nr: 388-05.2005.811.0014

 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: Vandeir Kin Iti Sato, Suelen de Fátima Sato, Wanderson 

Aparecido Sato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laboratório de Patologia de Rondonópolis
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinthia Borges de Sousa - 

OAB:95001/MG, Fernando Henrique Gonçalves - OAB:5707-E/MT, 

Leonardo Santos de Resende - OAB:6358/MT, Roberta Santos de 

Resende - OAB:9534/MT

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29840 Nr: 644-35.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dione Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizete Gregório Tardin, Djalma Rodrigues da 

Silva, Anna Karina Rodrigues de Almeida Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ferramosca Netto 

- OAB:6409/MT

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60737 Nr: 435-32.2012.811.0014

 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: Antonio de Siqueira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60789 Nr: 486-43.2012.811.0014

 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: Vanlaer Pereira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.S.B.C Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B, Carlos Alberto Pieper Epinola - OAB:RO - 2.540, Fred 

Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:-MT 6.197, JORGE LUIS MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62636 Nr: 896-67.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinéia Soares Isabel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63196 Nr: 1370-38.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Barbosa dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64381 Nr: 842-67.2014.811.0014

 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: Marlene Figueredo Rocha Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65769 Nr: 1780-62.2014.811.0014

 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: Elisdete Parreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Laete Pereira da Silva - 

OAB:OAB/MT 16.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73902 Nr: 480-60.2017.811.0014

 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: Rosiney Bragança Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antonio Paim-Prefeito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12571 Nr: 2901-82.2001.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonor Kurtz Barbosa, Honorato Barbosa, 

Gelsemina da Rosa Barbosa, Carlos Roberto Barbosa, Rejane Teixeira 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30402 Nr: 1204-74.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdina da Silva Souza Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Epinola - 

OAB:RO - 2.540, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74601 Nr: 841-77.2017.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Bortolotte da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PEREIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais (50%) no importe 

de R$ 780,04 (setecentos e oitenta reais e quatro centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 27 ( acordo fl. 26)Este valor 

deverá ser recolhido num único boleto descriminado o valor das custas 

processuais , sendo R$ 390,02 (trezentos e noventa reais e dois 

centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 390,02 (trezentos e noventa reais 

e dois centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" 

clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de 

receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e 

mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos 

cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arrecadação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74601 Nr: 841-77.2017.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Bortolotte da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PEREIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais (50%) no importe 

de R$ 780,04 (setecentos e oitenta reais e quatro centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 27 ( acordo fl. 26)Este valor 

deverá ser recolhido num único boleto descriminado o valor das custas 

processuais , sendo R$ 390,02 (trezentos e noventa reais e dois 

centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 390,02 (trezentos e noventa reais 

e dois centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" 

clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de 

receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e 

mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos 

cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arrecadação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23668 Nr: 983-33.2007.811.0014

 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: CMdB, Rosângela Marques de Rezende Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78760 Nr: 522-75.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlas Tsinhotseedza'orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FICSA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da poarte autora para no prazo legal, 

informar o endereço atualizado do requerido, haja vista, constar como 

mudou-se

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76739 Nr: 1835-08.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Hálife de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mafre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

548,40 (quinhentos e quarenta reais e quarenta centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl.30/31. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais , 
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sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)e valor 

da taxa , qual seja R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de 

arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arrecadação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79399 Nr: 787-77.2018.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJTLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 28/08/2018, às 12:30 hs , neste juízo, no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75743 Nr: 1396-94.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Mesquita de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abelmario Luis Vilela, Roniclei dos Santos 

Magnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Djalma Cunha Martins Filho - 

OAB:5961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

1.000,00 (Um mil reais) que foi condenado nos termos da r. sentença de fl. 

44. Este valor deverá ser recolhido num único boleto descriminado o valor 

das custas processuais , sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) e valor da 

taxa , qual seja R$ 500,00 (quinhentos reais). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e 

Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arrecadação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79056 Nr: 651-80.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de 

Primavera do Leste/MT., Du Pont do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Goellner, Ana Maria Goellner, 

Gustavo Goellner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 Certifico que procedo a in timação da parte autora da certidão do oficial 

de justiça e do auto de arresto a seguirem trsnacritos: " Certifico que 

procedi o ARRESTO e AVALIAÇÃO de uma lavoura de milho plantada em 

150 hectares da fazenda Santa Maria e mais 20 hectares da fazenda 

Pássaro Verde, conforme auto anexo, ficando o representante da parte 

autora, o advogado Gilberto Seike, como depositário. Jeova Pereira Xavier 

oficial de Justiça

"AUTO DE ARRESTO E AVALIAÇÃO

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, cumprindo ordem 

expedida no processo código 79056 da comarca de Poxoréu - Estado de 

Mato Grosso, compareci na Fazenda Santa Maria, Zona Rural, 

acompanhado do Dr Gilberto Seike (preposto da empresa), e Dr Anésio 

Rieth, e procedi o Arresto de 150 hectares (cento e cinquenta) de milho no 

pé (estágio de pendoamento), que se encontra plantado nas 

dependências da área acima descrita na matrícula 10.983 e 10.984 

devidamente registrada no cartório desta comarca e mais 20 há (vinte) na 

área da Passaro Verde . O arresto recaiu sobre o milho no pé porque não 

foi encontradoo produto pronto para ser colhido e removido, bem como 

não foi encontrado o produto soja, como por ora está determinado no 

mandado. Também ficou determinado que a colheita se dará por meados 

de agosto, conforme explicação do técnico agrícola Silvio, do requerido. 

Feito o arresto, depositei a área descrita acima em mãos da parte 

exequente, ora representada pelo Dr Gilberto Seike, que compromete 

cumprir o encargo de fiel depositário, ficando ciente de que não poderá 

abrir mão do referido produto sem prévia autorização judicial. Avalio o bem 

arrestado em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), nesta data. Jeova 

Pereira Xavier oficial de Justiça

Dr. Gilberto Seike

Depositário

Gustavo Goellner

requerido

Dr. Anesio Rieth

OAB 25.004/0

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78102 Nr: 185-86.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Segunda Vara Cível Da Comarca de 

Rondonópolis, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

do Sul Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Pereira de Farias Filho, Durvalo Pereira 

de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que REITERO a intimação da parte autora, sob pena de 

devolução da missiva, para manifestar-se acerrca da certidão do Oficial 

Justiça a seguir transcrita: "Certifico e dou fé, que dirigi-me no endereço 

mencionado no presente mandado, e lá estando fui informada pel Senhora 

Keila de que os requridos residiam em Aparecida do Leste. Dirigi-me até 

aquele distrito e lá estando enontrei a residência fechada, onde fui 

informada por um Senhor conhecido como "Zé Bigode", de que eles 

encontravam-se viajando. Depois dirigi-me por mais duas vezes e não 

logrei êxito encontrando a residência sempre fechada. Aguardo 

complementação da diligência para retornar novamente e dar integral 

cumprimento ao mandado. Maria da Paz Ferreira Moura Rodrigues Oficiala 

de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77385 Nr: 2180-71.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Justiça Comum da Comarca de Belo 

Horizonte-MG., Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zancanaro telecomunicações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira de Lara 

Rezende - OAB:OAB/MG 46.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que REITERO a intimação da parte autora, sob pena de 

devolução da missiva, para manifestar-se acerrca da certidão do Oficial 

Justiça a seguir transcrita: "Certifico e dou fé, que estou devolvendo a 

presente Carta Precatória sem o seu devido cumprimento, por não haver 

sido depositado a diligência para o cumprimento da mesma. Maria da Paz 

Ferreira Moura Rodrigues Oficiala de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filhro

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77667 Nr: 2322-75.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CIRILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que REITERO 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 dirigi-me ao 

endereço constante do presente mandado para efetuar seu cumprimento, 

porem não logrei êxito, não encontrando o veículo, diante desse fato, 

dirigi-me por duas vezes até a localidade da "Granja do Japonês" uma vez 

que obtive informações de que o bem se encontrava nauqela localidade, 

no entanto, também não obtive êxito em localizar o bem a ser apreendido, 

motivo pelo qual devolvo o presente mandado em cartõrio, aguardando 

novas determinações. Dou fé. DEUZENI PEREIRA DE SOUZA OF. DE 

JUSTIÇA OBSERVAÇÃO: HÁ DUAS DILIGÊNCIAS QUE FORAM 

EFETUADAS NA LOCALIDADE DENOMINADA "GRANJA DO JAPONÊS" A 

SEREM DEPOSITADAS PELA PARTE AUTORA.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72717 Nr: 2002-59.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso - 

OAB:MT 14.176, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835A/MT84206SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRIA PAMMELA ZUMERLE 

FURTADO - OAB:24028/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para efetuar o 

recolhimentos das custas referente ao preparo da carta precatória com o 

fito de proceder a busca e apreensão do bem na comarca de Cuiabá/MT

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69243 Nr: 27-02.2016.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUSCILENE UMBELINA DA SILVA, Cpf: 

04923728108, Rg: 2395161-3, Filiação: Valdir Umbelino da Silva e Valdete 

Pereira dos Santos, data de nascimento: 15/12/1989, brasileiro(a), natural 

de Poxoréu-MT, convivente, do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder a intimação da vítima Juscilene Umbelina da Silva para 

manifestar se possui interesse na manutenção das medidas protetiva.

Despacho/Decisão: VISTO,Atente-se a secretária quanto ao cumprimento 

do despacho de fl. 27.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 25 de junho de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza 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, luciana nigro, digitei.

Poxoréu, 23 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78683 Nr: 886-87.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAM, IHAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO VINÍCIUS BECKMAN 

SANTOS SILVA - OAB:10519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de 

intimação devolvida, fls. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77041 Nr: 260-68.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MORENA ZIMMERMNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE TEIXEIRA - OAB:19866 

RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 PROCESSO: 260-68.2018.811.0033

CÓDIGO: 77041

REQUERENTE: ALICE MORENA ZIMMERMNN

REQUERIDO: ELÉSIO RENATO SCHAFER

DESPACHO

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Aguarde-se a apresentação da contestação ou certifique eventual 

decurso de prazo.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 88/90.

São José do Rio Claro – MT, 20 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63713 Nr: 998-27.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON DA FONSECA, MICHEL SOUZA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por Sicredi 
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em face de Wellington da Fonseca e Michel Souza Campos.

Termo de sessão de mediação juntado às f. 87/89 com celebração de 

acordo entre as partes e homologação às f. 92.

A parte exequente requereu a continuidade do feito com a penhora on line 

sendo realizada às f. 104/106, com bloqueio de R$ 217,79 (duzentos e 

dezessete reais e setenta e nove centavos).

Apesar de deferida a libração dos valores às f. 122, ainda não cumprida, 

as partes juntaram às f. 125/129 composição firmada entre elas e às f. 

130, o exequente requereu o desbloqueio dos valores penhorados nas 

contas bancárias em nome do executado.

A penhora on line realizada vinculou os valores bloqueados ao presente 

feito, razão pela qual impossível o desbloqueio on line, porém, possível a 

expedição de alvará judicial em favor do Executado dos valores 

constantes às f. 104/106, que deverá ser intimado para seu levantamento.

Suspendo o trâmite do feito, nos termos acordados às f. 125/129, porém, 

inicialmente, pelo prazo de 6 (seis) meses, já que a norma prevista no 

artigo 313, parágrafo quarto do CPC veda o sobrestamento por período 

superior, senão vejamos:

 Art. 313, § 400 prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 

1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista 

no inciso II.

Encerrado o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, informando se pretende a homologação do 

acordo e extinção dos autos para formação de título executivo judicial, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28520 Nr: 2399-71.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Autos nº 2399-71.2010.811.0033

Cód. 28520

Vistos.

Indefiro o pleito de suspensão da CNH do executado, formulado à fl. 151, 

posto que não vislumbro que a medida ora postulada seja uma forma 

eficaz de compelir o executado ao adimplemento de seu débito, mormente 

porque o Código de Processo Civil traz em seu artigo 835 uma gradação 

que deverá ser observada, visando justamente à satisfação da obrigação 

do exequente.

Aliás, entendo que a presente medida pode até ser, eventualmente, 

utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e 

adequada a decisão, inclusive verificando também a proporcionalidade da 

providencia, balizada sobre o princípio da boa-fé, mas no caso dos autos 

ainda não vejo possibilidade em seu deferimento.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 20 de julho de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63871 Nr: 1075-36.2016.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSDS, NAGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAGS, CDDS, DGSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 PROCESSO: 1075-36.2016.811.0033

CÓDIGO: 63871

AUTOR: RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA E NICOLLY ARAÚJO GONÇALVES 

SIQUEIRA.

REQUERIDO: ZELMA ALVARENGA GONÇALVES SANTOS, CÍCERO 

DONIZETTE DOS SANTOS E DAIANE GONÇALVES SANTOS SILVA.

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestação nos termos da manifestação 

apresentada pelo representante do Ministério Público Estadual.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 20 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68806 Nr: 356-20.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIRA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIRA PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

40546802168, Rg: 1.202.876-2, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Executado para que, querendo e, no prazo 

legal, ofereça impugnação, sobre as penhoras on-line bacenjud às fls. 27

Despacho/Decisão: PROCESSO: 356-20.2017.811.0033CÓDIGO: 

68806REQUERENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ – MT.REQUERIDO: 

LUCIRA PEREIRA DA SILVADESPACHOVistos.DEFIRO o pedido de 

penhora em aplicações financeiras dos executados.Como se sabe, a 

penhora, como ato indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de 

inegável interesse público, na exata medida em que serve à realização de 

um direito consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia 

executiva. E esse interesse público exige sejam tomadas todas aquelas 

providências judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido 

no título.Em outras palavras, porque a execução do título se refere à 

efetivação material de um direito nele consignado, merece a completa 

atenção do Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita 

efetivação.Diante dessa especial circunstância, entendo que merece 

deferimento o pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte 

devedora.Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, 

a penhora em instituição financeira é medida precedente às demais.Essa 

forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem 

definida no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara 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.Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao 

valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações. Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

subsequente intimação das partes.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 

12 de junho de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 20 de julho de 2018

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63455 Nr: 846-76.2016.811.0033

 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: FLORENTINO PETRYCOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13.383

 RELATEI.FUNDAMENTO E DECIDO.EM SANEADOR PASSO A 

DECIDIR:Trata-se de pedido juridicamente possível, achando presente os 

pressupostos processuais e as condições da ação.Quanto à ausência de 

capacidade postulatória e inépcia da petição inicial, verifica-se que ambas 

já foram oportunamente sanadas.Declaro o feito por saneado, nos termos 

do artigo 357, do Código de Processo Civil. Fixo como pontos 

controvertidos: a) a comprovação da posse justa, pelo autor; b) o esbulho 

possessório; e c) a data do esbulho.De outra banda, defiro a produção de 

prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal das partes, devendo 

estas serem advertidas que se presumirão confessados os fatos contra 

elas alegados, caso não compareçam ou, comparecendo, se recusem a 

depor, por inteligência do artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. 

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

__/__/2018, às __:__ horas (horário de Mato Grosso), cujo rol deverá ser 

apresentado no prazo disposto no artigo 357, §4º, do Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão, se ainda não o fizeram.Registro que devem 

as partes, ainda, cumprirem com o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.São José do Rio 

Claro – MT, 21 de julho de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29293 Nr: 42-84.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/01/2019, às 

13:45horas.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73927 Nr: 2888-64.2017.811.0033

 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: ILAERCIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa para intimar as partes para que no prazo de 05 dias 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência delas, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77748 Nr: 526-55.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILO VORPAGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/01/2019, às 

13:30horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79112 Nr: 1126-76.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINA MARIA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/01/2019, às 

13:15horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79707 Nr: 1409-02.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APZDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YAISSA ALEXANDRE 

BRAGAGNOLO - OAB:24723/O

 Autos nº 1409-02.2018.811.0033 – Cód. 79707
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Vistos.

Considerando que a nobre Defensora Pública atua no feito defendendo os 

interesses da requerente, nomeio, na qualidade de Advogado Dativo da 

parte requerida a douta advogada Yaissa Bragagnolo, atuante nesta 

comarca, para patrocinar-lhe a defesa, consignando que os honorários 

advocatícios serão arbitrados quando da prolação da sentença.

Cientifique-a.

São José do Rio Claro – MT, 16 de julho de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28656 Nr: 2535-68.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVÔNIO PAULO BRUSTOLIN, NEOMARA 

APARECIDA GIACHINI BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 PROCESSO: 2535-68.2010.811.0033

CÓDIGO: 28656

AUTOR: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

RÉU: LIVÔNIO PAULO BRUSTOLIN

DESPACHO

 Vistos.

Defiro o pedido de habilitação formulado às fls. 57/59, devendo a 

secretaria proceder com as necessárias retificações.

 Após, considerando o pleito de desistência da demanda formulada pela 

exequente, manifeste-se o executado, no prazo de 10 (dez) dias.

A seguir, conclusos para deliberações.

Cumpra-se

São José do Rio Claro – MT, 16 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 514 Nr: 192-90.1996.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIR 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DORACIO MENDES 

- OAB:136.709/SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Autos nº 192-90.1996.811.0033

Cód. 514

Vistos.

Antes de analisar o pleito formulado à fl. 195/196, determino a intimação da 

parte autora para apresentar cálculo atualizado de seu crédito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, venham conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76761 Nr: 93-51.2018.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE ARAÚJO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizada por Maria 

Elizabeth da Silva em face de Fabrício de Araujo da Cruz.

Alega que adquiriu o imóvel situado no Lote 351, Estrada Canário – PA 

Santana d’Agua Limpa, em 2014, pagando por ele, à vista, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) e dado em pagamento uma veículo no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), cuja intermediação por realizada pelo 

requerido.

Requereu liminar para que o requerido se abstenha de praticar qualquer 

ato que implique em turbação ou esbulho da posse da autora.

A liminar foi deferida às f. 36/37.

O requerido foi citado às f. 43.

Agendada audiência de mediação às f. 44 para o dia 23/05/2018, às 

15h30min., a parte autora postulou pela redesignação da sessão às f. 48, 

deferida às f. 49 e reagendada às f. 53 para o dia 19/07/2018, às 

09h00min.

Porém, conforme certidão cartorária, por um lapso, o mandado de 

intimação de f. 54 foi expedido contendo data divergente, o que 

impossibilitou a realização da sessão de mediação.

Dessa forma, DETERMINO:

- Sejam os autos encaminhados, com urgência, ao CEJUSC para que 

promova, enfim, o reagendamento da audiência de mediação, em data mais 

próxima possível, seguindo a pauta já existente e, após, intimem-se as 

partes para comparecimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67508 Nr: 3087-23.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BUSS SONNENBERG 

- OAB:18.389/MT

 Visto.

Considerando que esta magistrada fora convocada pelo superior 

hierárquico para participar do Curso de Formação Continuada sobre o 

tema "Audiência de Custódia", para fins de readequação da pauta de 

audiências da Primeira Vara da Comarca, redesigno a audiência marcada 

neste feito para o dia 01 de novembro de 20118 (01/11/2018), às 14:00 

horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32143 Nr: 331-80.2012.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU CAITANO SIQUEIRA, VANDERLEI 

SOUZA, AIRTON ANTONIO ZANETTI, RONI DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Visto.

Considerando que esta magistrada fora convocada pelo superior 

hierárquico para participar do Curso de Formação Continuada sobre o 

tema "Audiência de Custódia", para fins de readequação da pauta de 

audiências da Primeira Vara da Comarca, redesigno a audiência marcada 

neste feito para o dia 01 de novembro de 20118 (01/11/2018), às 14:30 

horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73644 Nr: 2793-34.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA 

SILVA, LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/O, Eustáquio Inácio de Noronha Neto - 

OAB:12.548/MT

 Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na 

denúncia, o que faço para CONDENAR ADEMIR DA SILVA, popularmente 

conhecido como “Mineirinho”, brasileiro, casado, nascido aos 12/05/1953, 

filho de Alberto da Silva e Helena da Silva, como incurso nas sanções do 

art. 147, caput, do Código Penal. c/c art. 5.º, inciso III, da Lei Federal n.º 

11.340/2006, por três vezes, na forma do art. 71, caput, do Código 

Penal.De outro lado, ABSOLVO os acusados ADEMIR DA SILVA, 

popularmente conhecido como “Mineirinho”, brasileiro, casado, nascido 

aos 12/05/1953, filho de Alberto da Silva e Helena da Silva; WENDER 

LEMES DA SILVA, brasileiro, produtor rural, portador da cédula de 

identidade n.º 1025312 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 825.385.221-53, 

nascido aos 09/10/1979, filho de Ademir da Silva e Madalena Lemes da 

Silva; e LEÍNA LEMES DA SILVA, brasileira, divorciada, advogada, 

portadora da cédula de identidade n.° 11619228 SSP/MT, nascida aos 

20/07/1983, natural de Uberaba/MG, filha de Ademir da Silva e Madalena 

Lemes da Silva, da prática da conduta delitiva prevista no art. 155, § 4.º, 

inciso IV, do Código Penal, o que faço com estribo nas disposições do art. 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-54.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ARRUDA RANKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA DUTRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - RS69780 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 17 de agosto de 2018 , às 14:00 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 23 de julho de 2018. ADRIANA 

CALHEIROS MORETTI Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62192 Nr: 2344-28.2017.811.0049

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSÉ MARTINS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):EVENTUAIS INTERESSADOS PARA 

MANIFESTAÇÃO DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, CONFORME 

DISPOSIÇÃO DO ART. 109 DA Lei 6.015/73

Resumo da Incial:Trata-se de pedido de restauração de registro civil, tendo 

como interessado José Martins de Moura, brasileiro, convivente, pedreiro, 

inscrito no CPF: 008.578.551-23, nascido em Cocalinho/MT, no dia 

30/10/1970, filho de João Martins de Moura e Orizontina Luíza de Moura, 

residente na Rua 14, nº 138, Setor Norte, Vila Rica/MT. Consta dos autos, 

que aparte interessada compareceu no Ministerio Público em 12/07/2017 e 

informou que extraviou seu registro de nascimento e que necessita de tal 

documento para retirar a 2ª via da Cedula de identidade, pois tal 

documento esta bastante avariado. O representante do Ministerio Público 

informa que tentou requisitar a certidão de nascimento no Cartório de 

Registro Civil de Cocalinho/MT, oportunidade em que recebeu a informação 

que não havia nada registrado em relação ao interessado naquele 

Cartório. Fae o exposto, solicita que sejam tomadas todas as providencias 

necessárias visando a restauração do registro civil do interessado JOSÉ 

MARTINS DE MOURA.

Decisão/Despacho:Vistos.

Trata-se de ação de restauração de registro civil interposta pelo Ministério 

Público em favor de José Martins de Moura, com fundamento no artigo 109 

da Lei 6.015/73.

I. Citem-se eventuais interessados para manifestação no prazo de cinco 

dias, conforme disposição do art. 109 da Lei n.º 6.015/73.

II. Oficie-se o Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso 

solicitando que envie, no prazo de 15 dias, cópias dos documentos 

utilizados pelo requerente José Martins de Moura para obtenção de seu 

registro geral junto àquela instituição, informando todos os dados do autor 

contidos nos autos (qualificação completa e números do RG, CPF e Título 

de Eleitor).

III. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos para os fins dos §§ 1º e 2º do art. 109 da Lei n.º 6.015/73.

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:Marciani Gandolfi

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50312 Nr: 989-51.2015.811.0049

 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: FRDR, ARDR, WRDR, JRAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os inventariantes acordaram sobre o arrolamento de 

bens, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação efetuada entre as partes (fls. 04/08) e nas emendas à inicial de 

fls. 39/41 e 48/49.Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente 

ação, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.Expeça-se o respectivo formal de partilha, nos termos do 

acordo.Eventuais custas processuais e honorários advocatícios pelas 

partes.Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 20 de julho de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61720 Nr: 2097-47.2017.811.0049

 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: VDSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em consonância com a manifestação ministerial de fls. 28, 
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INDEFIRO, por ora, o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela.Da 

audiência de conciliação.As circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável a transação na sessão de Conciliação e Mediação no CEJUSC, 

em razão da matéria em apreciação neste feito que trata de interesse de 

menor. Em razão disso, deixo de remeter o feito àquele centro. Assim, 

designo audiência de conciliação para o dia 17 de setembro de 2018, às 

14:00 horas, a ser realizada na sala de audiência da Segunda 

Vara.Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência agendada, acompanhadas de seus respectivos advogados.A 

intimação das partes deverá ser pessoal.Ao ser citada, a parte requerida 

deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do CPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 (dez) dias.Intimem-se. 

Cumpra-se.Vila Rica/MT, 18 de julho de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65511 Nr: 1245-86.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BEGE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURARO TRANSPORTES LTDA ME, ZILMAR 

MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65188 Nr: 1019-81.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA DOS SANTOS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação de fls. 73/85, bem como 

acerca do documento juntado aos autos, às fls. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 5677 Nr: 1021-76.2003.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 5677

Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada 

apresentou exceção de pré-executividade (fls. 407/413) que foi 

impugnada às fls. 416/418, sendo proferida sentença de mérito (fls. 

419/421).

Após, às fls. 249/430 a Exequente manifestou-se concordando com os 

cálculos de fls. 412-verso/413; renunciou ao direito de atualizar o débito e 

informou os números das contas para depósito dos valores (fls. 434 e 

436).

Na petição de fls. 437 e 438, retificou a petição anterior concordando com 

os cálculos apresentados em 20/01/2016; requereu a homologação e 

posterior expedição de ofício ao Presidente do TJMT para pagamento, bem 

como concordou previamente com eventual atualização da planilha em 

2018.

 Decido.

Homologo o cálculo de fls. 412-verso/413, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

determinando a expedição de ofício requisitório do pagamento (RPV - 

requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no valor apresentado de R$ 

101.601,13 (cento e um mil seiscentos e um reais e treze centavos), para 

o Exequente e R$ 10.152,62 (dez mil cento e cinquenta e dois reais e 

sessenta e dois centavos) a título de honorários advocatícios.

 Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para sentença.

Vila Rica/MT, 20 de julho de 2017.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62122 Nr: 2311-38.2017.811.0049

 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: ELLEN MARIA DE MORAES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA PAULUS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVALDO DA SI.VA COELHO 

- OAB:42449/DF, LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora a 

manifestar-se caso queira, acerca da contestação apresentada nos autos 

fls. 65/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65536 Nr: 1265-77.2018.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RCI BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57474 Nr: 2718-78.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DEUSAMAR MOURA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBERLEY GOMES DE REZENDE - 

OAB:14288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca dos documentos juntados aos autos às fls. 56/58.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62122 Nr: 2311-38.2017.811.0049

 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: ELLEN MARIA DE MORAES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA PAULUS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVALDO DA SI.VA COELHO 

- OAB:42449/DF, LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Inicialmente, determino o apensamento deste aos autos de código nº 

13423.Quanto ao pedido formulado pela parte autora, defiro o pedido para 

que o recolhimento das custas processuais seja feito ao final do 

processo.No que concerne ao pedido liminar, conforme preceitua o art. 

294 do NCPC, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência e 

evidência.Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. De outro norte, a tutela de 

evidência será concedida independentemente da comprovação do perigo 

ou do dano, desde que a inicial seja instruída com prova documental 

suficiente a demonstrar o direito invocado pelo autor, não sendo possível 

a oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável aos fatos 

alegados.Feita estas considerações e depois de detida análise dos autos, 

observo que os documentos colacionados à inicial demonstram-se nesse 

momento insuficientes para comprovar as situações fáticas expostas, 

pelo que postergo a análise da tutela pretendida e remeto o presente feito 

ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010073-13.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DAMACENA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO BAULIO MOURA CANEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do 

Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os autos para intimação do patrono da 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se quanto à 

devolução da carta de citação e intimação da requerida, ou o que entender 

de direito. Vila Rica, 23 de julho de 2018. Maria da Glória Fausto da Silva 

Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53480 Nr: 776-11.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMI MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Nos termos do Art. 986 da CNGJ/MT, DESIGNO audiência de Conciliação, 

conforme pauta da Conciliadora, para o dia 29 de agosto de de 2018, às 

9h30min (Horário Oficial de Mato Grosso, a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial, sito no Fórum local.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31234 Nr: 756-90.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Maximo de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADILSON MAXIMO DE AMORIM, Cpf: 

78106613453, Rg: 2879516, Filiação: Nelson Maximo de Amorim e Maria 

José de Amorim, data de nascimento: 15/09/1967, brasileiro(a), natural de 

Rio Formoso-PE, convivente, motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que, no dia 01/06/2013, após uma 

discussão, o denunciado entrou em um quarto da residência e pegou um 

facão, momento em que supostamente desferiu um golpe contra a cabeça 

da vítima causando lesões que resultaram em sequelas gravíssimas.

Despacho: Autos nº 756-90.2013.811.0092 – Código 31234Tipo de Ação: 

Penal \ Procedimento de Competência do Tribunal do JúriAutor: Ministério 

Público do Estado de Mato GrossoDenunciado: Adilson Máximo de 

AmorimDECISÃO – RECEBIMENTO – DENÚNCIA – [10391]Vistos etc.1. O 

Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra ADILSON MÁXIMO 

DE AMORIM, brasileiro, natural de Rio Formoso/PE, nascido em 

15-09-1967, filho de Nelson Máximo de Amorim e Maria José de Amorim, 

solteiro, motorista, portador da CIRG nº 2.879.516 SSP/PE, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 781.066.134-53, residente e domiciliado na Rua José 

Francisco da Silva, nº 160, Bairro Centro, no município de Costa Rica/MS, 

atribuindo-lhe a prática do crime de homicídio tentado, qualificado, previsto 

no artigo 121, §2º, incisos II e IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos 

do Código Penal, tendo como vítima Diogo Ribeiro, com base nos seguintes 

fatos que seguem:“Consta nos autos de Inquérito Policial que no dia 

01/06/2013, no período noturno, na Rua Antônio Inácio, s/n, nesta cidade, 

o denunciado, com consciência e vontade e com o intuito de matar, 

desferiu um golpes de facão contra a cabeça da vítima Diogo Ribeiro, não 
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consumindo o homicídio por motivos alheios à vontade do 

denunciado.Consta ainda que no dia dos fatos, após um discussão, o 

denunciado entrou em um quarto da residência e pegou um facão, 

momento em que desferiu um golpe contra a cabeça da vítima causando 

as lesões que resultaram em sequelas gravíssimas e a vítima encontra-se 

em estado vegetativo, conforme relatório médico de fl. 44.” [fl.06].É o relato 

do essencial. Fundamento e Decido.2. À primeira vista, a peça inicial 

acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de 

Processo Penal, bem como se fazem presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação.Por outro lado, o fato descrito se 

subsume à figura típica e há indícios suficientes da materialidade e da 

autoria delitiva para o início da persecução penal.3. Desta feita, não sendo 

o caso de rejeição liminar (CPP, art. 395), recebo a denúncia em face de 

ADILSON MÁXIMO DE AMORIM como incurso no crime de homicídio 

tentado, qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, combinado 

com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Diogo 

Ribeiro.4. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:(a) Depreque-se 

ao Juízo da Comarca de Costa Rica/MS, a citação do acusado, por meio de 

oficial de justiça, no endereço de fl. 06, para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 406, caput), podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até máximo de 8(oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (artigo 406, § 3º, do CPP).Conste no 

mandado de citação, nos termos dos itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, que 

o oficial de justiça deverá, obrigatoriamente, indagar ao acusado se ele 

possui ou pretende constituir advogado ou se deseja um defensor dativo 

para patrocinar a sua defesa. Se o Acusado manifestar que possui 

advogado deverá ser informado o nome deste na certidão. Todavia, se o 

acusado manifestar que não tem condições econômicas para constituir 

advogado ou se decorrer o prazo para oferecimento da defesa sem 

indicação de advogado, sigam os autos com urgência conclusos para 

nomeação de defensor;(b) Procedam-se às comunicações e alterações 

pertinentes com relação ao recebimento da denúncia, tal como 

determinado pela CNGC/MT; (c) Trancorrido o prazo, com ou sem 

oferimento da resposta à acusação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.Alto Taquari /MT, 21 de maio de 2014.Luis Felipe Lara de Souza 

Juiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 17 de julho de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20545 Nr: 689-33.2010.811.0092

 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: MBdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDADS, PUdS, JUdO, OUdS, EPdS, TUdS, 

LUdS, JUdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte Autora, 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 da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22825 Nr: 539-81.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio - Sergio Ancelmo da Silva, Marcia 

Noemia Nunes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte Autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

retirar a carta precatória para distribuição ou recolher e juntar nos autos 

as custas para o envio da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 21683 Nr: 493-29.2011.811.0092

 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): Clovis Gilmar Gottens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça às fls. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22825 Nr: 539-81.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio - Sergio Ancelmo da Silva, Marcia 

Noemia Nunes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 22825

 DESPACHO

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Campo Grande-MS, com a 

finalidade da citação do espólio de Sérgio Ancelmo da Silva, conforme 

requerido às fls.45.

Indefiro o pedido de fls.45-verso, pois o exequente não demonstrou o 

esgotamento dos meios próprios para localização do endereço da 

executada Marcia Noemia Nunes Dias, sendo inadmissível a transferência 

de diligências que cabem as partes ao sobrecarregado Poder Judiciário.

Alto Taquari/MT, 14 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010171-87.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte exequente para se 

manifestar nos autos acerca do AR juntado ao feito. Alto Taquari - MT, 23 

de julho de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário Portaria 

n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos 

Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 

34961609

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010308-35.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente para se 

manifestar acerca da certidão constante no ID 14322219. Alto Taquari - 

MT, 23 de julho de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário 

Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, 

Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010307-50.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte exequente para se 

manifestar nos autos acerca da certidão constante no ID 14322921. Alto 

Taquari - MT, 23 de julho de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora 

Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de 

Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 

78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1000014-09.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXCEPIENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte exequente para se 

manifestar nos autos acerca da certidão constante no ID n.º 14323470, 

notadamente no que pertine à certidão de Código 36147, que instrui o feito. 

Alto Taquari - MT, 23 de julho de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes 

Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino 

Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - 

CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010327-41.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte exequente para se 

manifestar nos autos acerca da certidão constante no ID 14324197, tendo 

em vista não ter localizado nos autos outro cálculo a não ser o de ID 

6677191 mencionado no documento retrocitado. Alto Taquari - MT, 23 de 

julho de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 

08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos 

Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 

34961609

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010009-92.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte exequente para se 

manifestar acerca da petição juntada aos autos pela executada. Alto 

Taquari - MT, 23 de julho de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora 

Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de 

Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 

78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000039-22.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - PR07209 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte exequente para se 

manifestar acerca da petição juntada aos autos pela parte executada. Alto 

Taquari - MT, 23 de julho de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora 

Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de 

Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 

78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000018-46.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - PR07209 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para intimar a parte exequente para se 

manifestar acerca da petição juntada pela parte executada. Alto Taquari - 

MT, 23 de julho de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário 

Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, 

Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

TELEFONE: (66) 34961609

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010307-50.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010307-50.2016.8.11.0092 EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, na qual 

o exequente alega ser credor do valor de R$ 51.917,92 (cinquenta e um 
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mil novecentos e dezessete reais noventa e dois centavos), a título de 

honorários advocatícios no exercício da advocacia dativa. 2. Citado, o 

executado quedou inerte, deixando escoar o lapso temporal para opor 

embargos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. 3. Este processo 

executivo foi ajuizado para cobrar honorários advocatícios em que o 

exequente, advogado, desempenhou no exercício da advocacia dativa 

nesta unidade judiciária. 4. A Fazenda Pública, mesmo citada, nada 

manifestou, de modo que resta-nos, doravante, homologar o cálculo e 

requisitar o pagamento. 5. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo exequente na petição inicial para fixar o valor do 

crédito executado em R$ 51.917,92 (cinquenta e um mil novecentos e 

dezessete reais noventa e dois centavos), importe esse a vigorar a partir 

da data da propositura da demanda e atualizado pela TR mais juros de 

mora de 0,5% (meio por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento. 6. 

EXPEÇA-SE ofício requisitando o pagamento ao Excelentíssimo Presidente 

do Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em favor da 

exequente, por meio de RPV, tendo em vista tratar-se de quantia inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos. 7. AGUARDE-SE em arquivo provisório até 

a quitação da obrigação. 8. Após, ARQUIVE-SE, com as anotações, 

providências e baixas de estilo. 9. P.R.I. 10. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Alto Taquari, 29 de setembro de 2017. Pierro de Faria Mendes 

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47709 Nr: 135-49.2015.811.0084

 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: Caciana Alves Coutinho Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/11/2018, às 

15h30min, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da 

autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015, para o caso de não comparecimento.2) Sem o prejuízo de 

outros, FIXO como principais pontos controvertidos: a) o exercício de 

atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício, 

por parte do de cujus e b) a qualidade de dependente da parte autora.3) O 

rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de quinze 

(15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de preclusão, 

e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, ambos do 

CPC/2015.4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos 

autos, observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.5) DEIXO de dispor 

acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se 

encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015.6) 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, para 

os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Apiacás/MT, 19 de julho de 2018.Tibério de 

Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50456 Nr: 976-10.2016.811.0084

 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: CRISTIANA LUCIA DA SILVA, RAINARA LEMES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O, RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS - OAB:20421/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO que a parte autora traga aos autos a data do indeferimento 

administrativo, sendo que caso atinja o prazo quinquenal, desde já deixo 

estipulado o acolhimento da preliminar, entretanto, caso não atinja tal 

prazo, rejeito-a e passo à analise dos demais institutos legais contidos nos 

autos.Não outras questões pendentes de analise, razão pela qual declaro 

o feito saneado e DETERMINO:1)Para o deslinde da demanda, entendo 

necessária a realização de perícia médica.Diante disso, para realização da 

perícia faz-se necessário que a parte autora encaminhe-se ao CREAS 

deste Município e procure o responsável pelo agendamento da perícia que 

será realizada na Comarca de Alta Floresta, conforme oficiado pela 

Secretaria Municipal de Saúde deste município de Apiacás/MT, uma vez 

que esta cidade não possui médico perito.Destarte, em observância ao 

disposto no da CNGC, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos).Nesta oportunidade, registro que a nomeação do Perito se 

fez através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da 

Justiça Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 1° da Resolução nº 

232/2016.2) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de quinze (15) 

dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do 

CPC/2015.3) ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial e dos principais 

documentos acostados a ela, bem como, dos quesitos deste Juízo, os da 

parte ré (Ref. 20) e os eventualmente juntados pela parte autora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55123 Nr: 562-41.2018.811.0084

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR ECKHARDT FONTOURA, Leila Eckhardt 

Fontoura Schmidt, Charles Alencar Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorena Eckhardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE 

a inicial, fazendo JUNTAR aos autos declaração de hipossuficiência, sob 

as penas da lei, assinadas de próprio punho, podendo tal documento ser 

substituído por declaração assinada pelo próprio advogado, desde que 

seja outorgada procuração a este com poderes expressos para 

tanto.Após decorrido tal prazo, com ou sem a tomada de tal providência 

pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.Apiacás/MT, 17 de julho de 2018.Tibério de 

Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50038 Nr: 668-71.2016.811.0084

 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: SERGUE DAVID LECHINEWSKI, SABRINA ROCHA 

DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA 

- OAB:13169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As circunstâncias da causa e a natureza jurídica do pedido evidenciam 

ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa de 

conciliação no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 359 do 

CPC), PASSO A SANEAR o processo desde logo, nos termos do artigo 

357 do Código de Processo Civil.

Não há outras questões processuais pendentes a serem decididas, uma 

vez que as partes estão bem representadas, bem como, não há qualquer 

nulidade a ser sanada, razão pela qual:

1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/11/2018, ás 

10h00min, devendo a Secretaria da Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE nas intimações 

das partes a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestarem 

depoimentos pessoais, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

CPC, para o caso de não comparecimento.

2) Sem prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, a 

controvérsia da posse do imóvel objeto da lide.

3) Considerando que já consta nos autos o rol de testemunhas reforço 

que deverá observar ao disposto nos artigos 357, §6º e 450 ambos do 
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CPC.

 4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455 do CPC.

5) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC.

6) Postergo o pedido de prova pericial, para analise em audiência de 

instrução e julgamento.

 7) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55423 Nr: 742-57.2018.811.0084

 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: Maria de Fátima Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - OAB:61074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da gratuidade judiciária á parte requerente, na forma 

da lei.Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório.A prova material juntada aos autos até o 

momento não se mostra suficiente a comprovar, em análise sumária, a 

verossimilhança do efetivo desempenho da atividade rural em regime de 

economia familiar pelo “de cujus” e pela parte autora, e tampouco o lapso 

temporal exigido pela lei e a relação de dependência econômica do casal, 

o que constitui óbice á concessão da tutela de urgência.Por tais razões, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.Deixo de designar 

audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício – Circular 

AGU/PF – MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o desinteresse da 

Fazenda pública na participação em atos desta natureza.CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias (artigo 183 do CPC), fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências do artigo 344 do CPC.Apresentada contestação, intime-se a 

parte requerente para impugná-la, no prazo legal.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Apiacás-MT, 16 de julho de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55924 Nr: 1036-12.2018.811.0084

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alberto Macedo de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte embargante pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita alegando não possuir condições de arca com o pagamento das 

custas processuais.

Pela nova sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 

(Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos 

tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural.

Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de 

indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação 

dos preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do 

art. 99, do CPC/15.

Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo texto 

constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988 assim preleciona: “o estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Pois bem, verifico haver indícios da ausência dos pressupostos legais 

para a concessão das benesses da gratuidade da justiça, isto porque em 

que pese constar nos autos declaração de hipossuficiência declarando 

não ter condições, bem como profissão autônoma, verifico que há 

divergências nas informações, uma vez que na procuração fornecida ao 

advogado e assinada a próprio punho pelo embargante consta como 

profissão empresário.

Diante disso e pelas razões expostas, INTIME-SE a parte embargante para 

que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial, fazendo JUNTAR aos 

autos comprovação da real situação de hipossuficiência seja por meio de 

declaração de imposto de renda, holerites, extratos bancários ou demais 

documentos que se considere pertinente, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC ou recolher devidamente às 

custas processuais.

 Após, decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51779 Nr: 477-89.2017.811.0084

 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: Jovani Pinto de Barros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dessa forma, não conseguindo a requerente provar a sua qualidade de 

segurada especial (rurícola), não há como acolher o pedido inicial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinta a 

ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas, dada à gratuidade de justiça.

 Condeno a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios que 

FIXO em 10 (dez por cento), sobre o valor da causa, na forma do artigo 

85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, que ficarão com suas EXIGIBILIDADES 

SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3º do NCPC, eis que o feito tramita 

sob o pálio da Justiça Gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se imediatamente os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50582 Nr: 1049-79.2016.811.0084

 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: DORALICE DOS SANTOS ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Socia l- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dessa forma, não conseguindo a requerente provar a sua qualidade de 

segurada especial (rurícola), não há como acolher o pedido inicial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinta a 

ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas, dada à gratuidade de justiça.

 Condeno a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios que 

FIXO em 10 (dez por cento), sobre o valor da causa, na forma do artigo 

85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, que ficarão com suas EXIGIBILIDADES 

SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3º do NCPC, eis que o feito tramita 

sob o pálio da Justiça Gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se imediatamente os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50415 Nr: 941-50.2016.811.0084

 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: Francisco Martins Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Socia l- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9)Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em 15 (quinze) dias, na 

forma do art. 477, § 1º do CPC, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo.10) DEIXO de dispor acerca da 

distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se encaixa na 

hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC.11)INTIMEM-SE 

ambas as partes acerca da presente decisão saneadora, inclusive, para 

os fins do § 1º do art. 357 do CPC.12)Com a manifestação das partes, ou 

decorrido, o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais através do Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, na forma do art. 1º da 

Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016 do Conselho Nacional de 

Justiça.13) Determino ainda, que o CREAS desta Comarca providencie no 

prazo de 30 (trinta) dias estudo socioeconômico na residência da parte 

autora, atentando-se ao número de pessoas que residem com a mesma e 

a situação econômica da família.14)Após, CONCLUSOS para as 

deliberações necessárias, ou, designação de audiência de instrução e 

julgamento, tendo em vista que será analisada sua necessidade após 

apresentação do laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Apiacás-MT, 16 de julho de 2018.Tibério de Lucena Batista 

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48986 Nr: 130-90.2016.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 48986.

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizado por GABRIEL DO 

CARMO INÁCIO DOS SANTOS, representado por sua genitora JAQUELINE 

DO CARMO em face de REGINALDO INÁCIO DOS SANTOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial, aportaram documentos (Ref. 01).

Certificação negativa pelo oficial de justiça da citação do executado (Ref. 

13).

Entre um ato e outro, a parte exequente compareceu na Secretaria e 

informou não possuir mais interesse no prosseguimento da presente 

execução (Ref. 14).

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifico que, antes mesmo da apresentação de 

justificativas, a parte exequente certificou pedido de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

havido citação, torna-se desnecessária a anuência da parte executada ao 

pedido de desistência da ação, conforme inteligência do artigo 485, §4º, 

do CPC.

Dessa maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte exequente, homologando-a na forma do artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, e, em consequência JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do 

CPC.

CONDENO a parte exequente no pagamento de custas, que ficará com 

sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo prazo do artigo 98, § 3º do CPC, eis 

que o feito tramita sob a égide da Justiça Gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

Apiacás-MT, 16 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47863 Nr: 258-47.2015.811.0084

 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: Valdi Manoel Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Assim, entendo que não foi produzida prova material suficiente à 

comprovação dos requisitos legais para concessão do benefício. Destaco, 

ademais, que as testemunhas ouvidas em Juízo não prestaram relatos 

convincentes quanto à comprovação do efetivo exercício de atividade 

rural pelo lapso temporal exigido por lei.

 É consabido que para a concessão do benefício de aposentadoria rural 

por idade, é imprescindível que a prova material seja harmônica com a 

prova testemunhal, o que, a meu ver, no caso “sub examine”, restou 

prejudicada.

Assim, por não preencher os requisitos mínimos à concessão do benefício 

pretendido na inicial, na forma do artigo 48, “caput”, §§ 1º e 2º, da Lei 

8.213/91, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinta a 

ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas, dada à gratuidade de justiça.

 Condeno a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios que 

FIXO em 10 (dez por cento), sobre o valor da causa, na forma do artigo 

85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, que ficarão com suas EXIGIBILIDADES 

SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3º do NCPC, eis que o feito tramita 

sob o pálio da Justiça Gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se imediatamente os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55870 Nr: 1026-65.2018.811.0084

 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: JLDS, MTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55870.

Vistos.

Compulsando os autos verifico que as partes não juntaram às certidões 

de nascimento dos filhos comprovando a capacidade civil dos mesmos, 

tampouco, a declaração de hipossuficiência do Sr.José Lopes dos Santos. 

Diante disso, INTIMEM-SE, as partes para no prazo de 15 (quinze) dias 

EMENDAR a exordial, trazendo aos autos os referidos documentos.

Decorrido o prazo suscitado, ABRA-SE vista ao Ministério Público.

Após, com ou sem emenda, CERTIFIQUE-SE e, façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 16 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53493 Nr: 1726-75.2017.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 1)Considerando a ocorrência prevista no art. 334, § 8º, CPC, CONDENO 

Alex Ribeiro Chaves, ora requerente, ao pagamento de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, a qual FIXO no percentual de 2% (dois 

por cento) sobre o valor da causa, que será revertido em favor do Estado 

de Mato Grosso (art. 97, CPC), devendo ser expedida certidão a respeito e 

encaminhada à Procuradoria Geral do Estado, para os devidos 

fins.2)INTIME-SE a parte requerida para apresentar Contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme o art. 335 do CPC.3)INTIMEM-SE as partes 

acerca da presente decisão.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Apiacás-MT, 16 de julho de 2018.Tibério de Lucena Batista 

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52224 Nr: 808-71.2017.811.0084

 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: RVdS, PdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 52224.

Vistos.

DEFIRO o pedido (Ref: 23), visto que, a sentença (Ref: 19) não arbitrou ao 

advogado que atuou de forma dativa nos presentes autos as URHs 

referente à homologação do termo de guarda, sendo que a referida 

defensora assistiu as partes no processo.

Assim, acrescento à sentença (Ref: 19), a quantia de 04 URH, referente à 

atuação nos autos a advogada Ana Maria Fernandes de Andrade 

Vincenzi OAB/MT 4931, nos termos da Tabela da OAB/MT, devendo a 

secretaria EXPEDIR a respectiva certidão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 16 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49661 Nr: 420-08.2016.811.0084

 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: CÁSSIO TAVARES CAMELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1)Sem prejuízo de outros, FIXO como principais pontos controvertidos: a) 

a existência de relação contratual; b) a existência de dano 

moral;2)INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias. Advirto que o silêncio 

acarretará o julgamento do feito.3)INTIMEM-SE ambas as partes acerca da 

presente decisão, inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do 

CPC.4)CERTIFIQUE a Secretaria, após voltem os autos 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Apiacás/MT, 16 de julho 

de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48465 Nr: 584-07.2015.811.0084

 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: MARCIO RIBEIRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - 

OAB:OABA/MT13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fayrouz Mahala Arfox - 

OAB:13033

 Posto isto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão nele deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido do embargante, por não haver, nenhuma omissão, nos termos 

dos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC, razão porque a MANTENHO nos 

moldes em que proferida.Sem custas ante a isenção legal e honorários 

advocatícios.INTIME-SE a parte requerida para no prazo de 15 (quinze) 

dias apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1º do 

CPC.Após certificação, formalizado o recurso de apelação interposto, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens, conforme disposto no art. 301 do 

CPP.Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVA-SE o disposto no item 

2.3.20, da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Apiacás/MT, 16 de 

julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54687 Nr: 296-54.2018.811.0084

 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: Clovis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Braz Brandão, Alexandro, Alison

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO:a) Seja Oficiado o Instituto de Terras do Estado de Mato 

Grosso, para que informe o Estudo cadastral e o fluxograma da Cadeia 

Dominial do imóvel objeto desta ação.b) Seja Oficiado o Cartório de 

Registro de Imóveis de Apiacás, requisitando cópia da matrícula de nº 

1043.Informo que deverá acompanhar junto com os ofícios cópias da 

inicial e dos documentos que a instruem.Quanto ao pleito para a nomeação 

de perito para a elaboração do georreferenciado, postergo sua análise 

para após o retorno dos ofícios acima determinados.Às 

providências.Cumpra-se, expedindo o necessário.Apiacás/MT, 16 de julho 

de 2018.TIBÉRIO DE LUCENA BATISTAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47797 Nr: 205-66.2015.811.0084

 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: O Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para regularizar 

a posse do verdadeiro proprietário do imóvel, garantindo a reintegração 

definitiva da área descrita e delimitada na inicial, confirmando a liminar de 

reintegração de posse de Ref. 14, no que diz respeito ao imóvel localizado 

no Lote 05, da Quadra 05, do Residêncial Sueli Pastorello, nesta urbe, 

destinado ao programa de habitação popular e, via de consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Com base no princípio da 

sucumbência, CONDENO a requerida ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015, todavia, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de cinco (05) 

anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Em razão da atuação neste processo por 

Advogado dativo, arbitro para o Dr. Régis Rodrigues Ribeiro – OAB/MT 

4.936, honorários advocatícios em 04 URH, tendo em vista a atuação nos 

autos através da petição de Ref. 59, nos termos da Tabela da OAB/MT, 

devendo a secretaria expedir as respectivas certidões.Após o trânsito em 

julgado da sentença, o que deverá ser devidamente certificado nos autos, 

caso não seja requerido o cumprimento da sentença no prazo de 30 

(trinta) dias pelo advogado do autor, arquive-se o processo com a devida 

baixa no cartório distribuidor.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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Apiacás/MT, 16 de julho de 2018.TIBÉRIO DE LUCENA BATISTAJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54157 Nr: 2200-46.2017.811.0084

 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: Josefa Alves Pessoa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Socia l- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DA PRESCRIÇÃOTal pleito não merece muitas digressões, na medida em 

que o requerimento do benefício ora pretendido, na via administrativa, 

deu-se em 06/02/2017, e o ajuizamento da demanda, em 15/12/2017, ou 

seja, desde o indeferimento administrativo não ocorreu o lapso temporal 

quinquenal de nenhuma parcela vencida.Além do mais, é fato que se trata 

de preliminar genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às 

parcelas que se pretende ver aplicada a matéria prescricional, 

sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida.Sendo assim, 

REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré.Inexistem 

outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, razão 

por que declaro o feito saneado.1) Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08/11/2018, às 14h10min, devendo a Secretaria de 

Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos os litigantes e seus 

procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de 

seu comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando 

as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de não 

comparecimento.2) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto 

controvertido, o exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela 

lei para obtenção do benefício.3) O rol de testemunhas deverá ser 

aportado aos autos no prazo de quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, 

do CPC/2015), sob pena de preclusão, e deverá observar ao disposto nos 

artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC/2015.4) Deverá o(a) advogado(a) 

constituído(a) pela parte informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada, mediante comprovação nos autos, observadas as regras do art. 

455, do CPC/2015.5) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da 

prova, porquanto o presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus 

incisos do art. 373 do CPC/2015.6) INTIMEM-SE ambas as partes acerca 

da presente decisão, inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do 

CPC/2015.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Apiacás/MT, 

27 de julho de 2018.TIBÉRIO DE LUCENA BATISTAJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 45480 Nr: 189-83.2013.811.0084

 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: João Barbosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILSON ALVES DE FREITAS, Cpf: 

65553888115, Rg: 1.002.781-5, Filiação: Messias Alves de Freitas e Ivani 

Rodrigues Alves de Freitas, data de nascimento: 09/01/1970, brasileiro(a), 

natural de Sertãozinho-SP, casado, pecuarista, Telefone 668431-6333. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por fim, diante do exposto, declaro a prescrição da pretensão 

executória, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC/15 e do 

artigo 206, § 3º, IV do Código Civil.Condeno o exequente em custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% no 

valor da causa, nos termos do artigo 84, § 2º do Código de Processo Civil 

de 2015, conquanto, pela parte ser beneficiaria da justiça gratuita, 

suspendo a exigibilidade pelo prazo de 5 anos com fulcro no artigo 98, § 

3° do CPC/15.P.R.I.C.Apiacás, 17 de outubro de 2017.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariana Homann 

Moraes da Luz, digitei.

Apiacás, 20 de julho de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48575 Nr: 662-98.2015.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EJdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS 

- OAB:20421/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudineia Pontes Duarte - 

OAB:24042

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para conceder a 

GUARDA DEFINITIVA da menor Ingrid Delgado de Andrade, nascida aos 

08/05/2003 ao seu genitor Edinaldo Joaquim de Andrade, para todos os 

fins e efeitos de direito. Como consequência, julgo extinto o presente feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, ante os benefícios da 

gratuidade judiciária.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o competente 

Termo de Guarda e Responsabilidade em favor do requerente, em caráter 

definitivo, constando expressamente as advertências dos artigos 33 e 35 

do ECA.Igualmente após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE certidões de 

honorários advocatícios em favor da advogada nomeada que ingressou 

com a ação RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS, bem como para a 

advogada Claudineia Pontes Duarte (nomeada como curadora especial) 

em (02 URH), nos termos da Tabela OAB/MT.Oportunamente, arquivem-se 

os autos, com as cautelas de estilo.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Apiacás/MT, 

16/07/2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54123 Nr: 2179-70.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJMS, LdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54123.

Vistos.

Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado (fl. 49), remetam-se os 

autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 16 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52462 Nr: 963-74.2017.811.0084

 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: Joarez da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Socia l- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1)Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/11/2018, ás 

14h50min, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação do 

autor a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento 

pessoal, consignando as penas do §1º do artigo 385 do CPC, para o caso 

de não comparecimento.2)Sem prejuízo de outros, FIXO como principal 

ponto controvertido o efetiva exercício de atividade laboral rural na forma 
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exigida pela lei para obtenção do benefício.3)O rol de testemunhas deverá 

ser aportado aos autos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, §4º, do 

CPC), sob pena de preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 

357, § 6º e 450, ambos do CPC.4)Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) 

pela parte informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, mediante 

comprovação nos autos, observadas as regras do art. 455 do 

CPC.5)Deixo de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto 

o presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 

373 do CPC.6)INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão 

inclusive, para os fins do §1º do art. 357 do CPC.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Apiacás-MT, 16 de julho de 2018.Tibério de 

Lucena Batista Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 32970 Nr: 573-90.2006.811.0084

 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: Valdinei Alves Pereira, Ester Gonçalves Pereira

 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:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDINEI ALVES PEREIRA, Cpf: 

28968530220, Rg: 9.864.958-1, Filiação: Geraldo Pereira e Rosalina 

Pereira de Oliveira, data de nascimento: 05/03/1968, brasileiro(a), natural 

de Formosa D'oeste-PR, casado, agricultor e atualmente em local incerto e 

não sabido ESTER GONÇALVES PEREIRA, Cpf: 55729843968, Rg: 

3432797-1, Filiação: Joaquim Gonçalves e Vitalina Gonçalves, data de 

nascimento: 09/01/1961, brasileiro(a), natural de Cruzeiro D'oeste-PR, 

casado, agricultora. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE DÊ 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1) Nos termos do art. 1.206, § 4° 

da CNGC, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, a dar prosseguimento 

ao feito em cinco (05) dias, sob pena de extinção (artigo 485, inciso III, §§ 

1º e 2º, do CPC/15).2) Estando desatualizados os endereços da parte 

autora nos autos e, não havendo outra forma de consegui-lo, INTIME-SE 

através de edital, via DJE, com prazo de vinte (20) dias.3) Após decorrido 

o prazo assinalado, se não houver manifestação, CERTIFIQUE-SE.4) Por 

fim, façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 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, Mariana Homann 

Moraes da Luz, digitei.

Apiacás, 20 de julho de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52403 Nr: 2334-90.2012.811.0038

 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: Orivaldo Moreira dos Santos, OdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – COMUM ORDINÁRIO -, em que a 

prova depende de conhecimento técnico/científico, cujo médico perito 

outrora designado por magistrado que me antecedeu na Comarca está em 

atraso com a entrega do laudo, razão pela qual, diante do decurso do 

tempo, DETERMINO a intimação do profissional para que o 

entregue/apresente no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo in albis ou informado por ele o desinteresse na 

nomeação, volte-me para decidir em prosseguimento.

Sem prejuízo disso e diante da dificuldade em encontrar médico perito para 

atender a Comarca, uma vez que posssível à partes, de comum acordo, 

indicarem profissional técnico para a realização, DETERMINO a intimação 

para que, caso queiram, façam-no nos termos do NCPC, art. 471.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65754 Nr: 2470-82.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Abdias Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Candido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:MT/ 9.869, Luiz Gustavo Gasch Harris - OAB:19540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 (...) ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado 

pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”.Eventual penhora/arresto efetivada nos autos e relacionada ao objeto 

do acordo fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(ns), expedindo o necessário, pois em consulta ao Sistema RENAJUD 

não verifiquei restrição judicial imposta pelo Poder Judiciário.Condeno as 

partes pro rata no pagamento das taxas, despesas e custas processuais 

eventualmente pendentes.Honorários advocatícios da forma 

pactuada.Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com 

a execução na forma disposta pela legislação - Código de Processo Civil – 

art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss..Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os 

autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, 

art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII 

Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100167 Nr: 1524-08.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Gustavo Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:SP 

84.206, Thiago de Siqueira Batista Mecedo - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

inteiro teor da certidão do senhor meirinho, juntada aos autos no dia 

20/7/18, ref. 16.

 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
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 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 que junte aos autos a guia comprovando o 

recolhimento das custas de ref. 16, nos termos da certidão emitida pela 

contadoria judicial de ref. 19: (...) Saliento ainda que não foi juntada a guia 

de custas processuais, tão somente foi anexado o comprovante de 

pagamento (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 726 Nr: 26-43.1996.811.0038

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Lopes dos Santos, Robes Jose Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dinara de Arruda Oliveira - 

OAB:4914, Maria Beatriz Theodoro Gomes - OAB:2853-B

 Certifico que a parte embargante, devidamente intimada via DJE DJE nº 

10261, de 22/05/2018 e publicado no dia 24/05/2018, para efetuar o 

pagamento das custas processuais sob pena de protesto/Dívida Ativa, 

deixou transcorrer o prazo sem comprovar o seu adimplemento, motivo 

pelo qual encaminho os autos para expedição dos documentos 

necessários a inclusão da referida parte em protesto/dívida ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6308 Nr: 2376-28.2001.811.0038

 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: Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Carvalho Prestes, Trescinco 

Distribuidora de Automóveis Ltda, Astra Prestadora de Serviços. em Geral 

S/C Ltda, Care Comercio e Serviços Ltda, Transportadora Waldemar Ltda, 

London Clip Industria de Embalagem Ltda, Banco Itau S/A, Plasmel Indústria 

e Comercio de Plasticos Ltda, Top Line Transp. Rodoviário Ltda, 

Distribuidora de Carnes e Deriv. São Luiz Ltda, Marinho e Moraes Ltda, 

Bigolin Rolamentos e Retentores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Gomes dos Santos - 

OAB:10366/MT, Fabio Sivirero Botelho da Silva - OAB:5929/MT, 

Flavio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Glauco de Góes Guitti - OAB:10.320-B/MT

 Intimação da parte autora/executada do inteiro teor da r. sentença judicial 

de fl. 1945, bem como para que, no prazo legal, efetue o pagamento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial de fl. 1954, 

sob pena de inscrição em dívida ativa/protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55906 Nr: 704-28.2014.811.0038

 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: JWRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCFdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca de audiência de conciliação designada 

para 23 de agosto de 2018 às 13h15min.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56406 Nr: 1117-41.2014.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G de Araujo Mercearia, Geraldo de Araújo, 

Carmen Rodrigues de Araujo

 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:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): G DE ARAUJO MERCEARIA, CNPJ: 

04460915000130, atualmente em local incerto e não sabido GERALDO DE 

ARAÚJO, Cpf: 41147359172, Rg: 780.524, data de nascimento: 

25/11/1954, brasileiro(a), natural de Mossâmedes-GO, casado(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido CARMEN 

RODRIGUES DE ARAUJO, Cpf: 49611674104, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA, PARA, QUERENDO, 

MANIFESTAR-SE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SOBRE OS EMBARGOS 

OPOSTOS, UMA VEZ QUE SEU EVENTUAL ACOLHIMENTO IMPLICA A 

MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA EMBARGADO.

Despacho/Decisão: Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO MONITÓRIA - 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA – CPC, art. 

1.102-a e ss./NCPC, art. 700 e ss. -, em que a parte requerente HSBC 

BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO apresentou EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de decisum proferido por magistrado que me antecedeu no 

processo, o qual há pedido de modificação da sentença – efeito 

infringente – e está pendente de análise, razão pela qual DETERMINO a 

intimação da parte embargada, através do(a) DJE e diante da revelia, para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos 

opostos, uma vez que seu eventual acolhimento implica a modificação da 

sentença embargada – NCPC, art. 1.023, caput e §§.Intime.Cumpra.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, Amanda Caroline 

Soares, digitei.

Araputanga, 20 de julho de 2018

João Henrique Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-57.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (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. 1000138-57.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DE LURDES DE 

SOUZA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por MARIA DE 

LURDES DE SOUZA em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 
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Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Pretende a parte 

promovente a declaração de inexistência de relação jurídica, a repetição 

do indébito na forma dobrada, e reparação por danos morais, em razão de 

suposto desconto indevido em sua conta salário. Afirma que foi realizado 

um segundo empréstimo em 11/03/2015, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais), de responsabilidade da empresa demandada, sem 

qualquer autorização. Em sua defesa, a parte demandada rebate a 

pretensão autoral, sob o argumento de que não há o que se falar em 

descontos indevidos, ante a regularidade na contratação. Aduz que a 

autora é titular da conta corrente 86761-6, da agência 0804, e que a 

referida conta também pode ser movimentada pela Sra. Evani Rodrigues 

de Novais, representante da requerente, a qual, aliás, assinou por 

procuração a Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a 

Produtos e Serviços, pela requerente Assevera que o débito em 

discussão tem origem na modalidade de empréstimo intitulado de crédito 

pessoal pré-aprovado, que é disponibilizado via caixa eletrônico, 

confirmado pela senha individual do correntista, que tais valores foram 

creditados na conta corrente de titularidade da parte autora, e utilizados. 

Defende a inexistência do dever reparatório por ausência de conduta ilícita 

praticada, por fim, requer a improcedência dos pedidos formulados na 

inicial. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Apesar de visar equilibrar a relação jurídica existente entre consumidor e 

fornecedor, por entender que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da 

Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade técnica, econômica e jurídica do 

fornecedor, certo é que a presunção de boa-fé existente nas relações de 

consumo em favor do consumidor não se apresenta iure et de iure 

(absoluta), devendo ser relativizada diante dos fatos e fundamentos 

contido nos autos, além das regras de experiência comum (art. 5º da Lei 

nº. 9.099/95) e impressão pessoal do Juiz, privilegiando a busca da 

verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e 

mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, fim precípuo do Direito. 

Muito embora, a Lei n.º 8.078/90 assegure diversos instrumentos 

facilitadores do exercício dos direitos introduzidos por este diploma em 

nosso ordenamento jurídico, deve haver, ao menos, um arcabouço 

probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso. 

Como dito, em que pese à incisiva afirmação da parte reclamante, não 

carreou aos autos nenhum documento, apto a afastar as provas trazidas 

pelo banco réu, a fim de evidenciar a veracidade de sua pretensão. 

Verifica-se que o valor foi debitado na conta da autora e utilizado, sendo 

que a reclamante em momento algum trouxe aos autos informação de 

extravio, furto de seu cartão ou senha, sendo estes os meios utilizados 

para a contratação. Por outro lado, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar mediante documentos que ratificam a efetiva comprobação da 

relação jurídica entre as partes que, por sua vez. Observo que o acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas 

pela defesa. Logo, não impugnando a defesa, bem como os comprovantes 

apresentados pela parte reclamada, tais premissas forçam reconhecer a 

existência regular da relação jurídica objeto desta lide. Não havendo como 

prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência 

da pretensão inicial, não havendo que se falar em dano moral. Ante o 

exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso 

I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-57.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (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. 1000138-57.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DE LURDES DE 

SOUZA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por MARIA DE 

LURDES DE SOUZA em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Pretende a parte 

promovente a declaração de inexistência de relação jurídica, a repetição 

do indébito na forma dobrada, e reparação por danos morais, em razão de 

suposto desconto indevido em sua conta salário. Afirma que foi realizado 

um segundo empréstimo em 11/03/2015, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais), de responsabilidade da empresa demandada, sem 

qualquer autorização. Em sua defesa, a parte demandada rebate a 

pretensão autoral, sob o argumento de que não há o que se falar em 

descontos indevidos, ante a regularidade na contratação. Aduz que a 

autora é titular da conta corrente 86761-6, da agência 0804, e que a 

referida conta também pode ser movimentada pela Sra. Evani Rodrigues 

de Novais, representante da requerente, a qual, aliás, assinou por 

procuração a Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a 

Produtos e Serviços, pela requerente Assevera que o débito em 

discussão tem origem na modalidade de empréstimo intitulado de crédito 

pessoal pré-aprovado, que é disponibilizado via caixa eletrônico, 

confirmado pela senha individual do correntista, que tais valores foram 

creditados na conta corrente de titularidade da parte autora, e utilizados. 

Defende a inexistência do dever reparatório por ausência de conduta ilícita 

praticada, por fim, requer a improcedência dos pedidos formulados na 

inicial. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Apesar de visar equilibrar a relação jurídica existente entre consumidor e 

fornecedor, por entender que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da 

Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade técnica, econômica e jurídica do 

fornecedor, certo é que a presunção de boa-fé existente nas relações de 

consumo em favor do consumidor não se apresenta iure et de iure 

(absoluta), devendo ser relativizada diante dos fatos e fundamentos 

contido nos autos, além das regras de experiência comum (art. 5º da Lei 

nº. 9.099/95) e impressão pessoal do Juiz, privilegiando a busca da 

verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e 

mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, fim precípuo do Direito. 

Muito embora, a Lei n.º 8.078/90 assegure diversos instrumentos 

facilitadores do exercício dos direitos introduzidos por este diploma em 

nosso ordenamento jurídico, deve haver, ao menos, um arcabouço 

probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso. 

Como dito, em que pese à incisiva afirmação da parte reclamante, não 

carreou aos autos nenhum documento, apto a afastar as provas trazidas 

pelo banco réu, a fim de evidenciar a veracidade de sua pretensão. 

Verifica-se que o valor foi debitado na conta da autora e utilizado, sendo 

que a reclamante em momento algum trouxe aos autos informação de 

extravio, furto de seu cartão ou senha, sendo estes os meios utilizados 

para a contratação. Por outro lado, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar mediante documentos que ratificam a efetiva comprobação da 
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relação jurídica entre as partes que, por sua vez. Observo que o acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas 

pela defesa. Logo, não impugnando a defesa, bem como os comprovantes 

apresentados pela parte reclamada, tais premissas forçam reconhecer a 

existência regular da relação jurídica objeto desta lide. Não havendo como 

prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência 

da pretensão inicial, não havendo que se falar em dano moral. Ante o 

exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso 

I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-08.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO MIRANDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ademilson Augustinho Rocha (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 23 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDA 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: 08/11/2018 

Hora: 13:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000042-08.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 24.705,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: HUGO MIRANDA FERREIRA REQUERIDA: 

ADEMILSON AUGUSTINHO ROCHA 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: 1000042-08.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO MIRANDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ademilson Augustinho Rocha (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 23 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

RAMALHO ARAUJO - MT0003642S-A 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: 08/11/2018 

Hora: 13:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000042-08.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 24.705,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: HUGO MIRANDA FERREIRA ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-25.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000263-25.2017.8.11.0038 REQUERENTE: BENEDITO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

BENEDITO FRANCISCO DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A. É o necessário. Decido. As partes compuseram acordo em audiência 

de conciliação, id. 11792725. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. A requeria anexou comprovante de pagamento do acordo (id. 

13169010). Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, na conta bancaria 

indicada na petição de id. 13414719, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. 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. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 
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proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-25.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000263-25.2017.8.11.0038 REQUERENTE: BENEDITO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

BENEDITO FRANCISCO DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A. É o necessário. Decido. As partes compuseram acordo em audiência 

de conciliação, id. 11792725. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. A requeria anexou comprovante de pagamento do acordo (id. 

13169010). Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, na conta bancaria 

indicada na petição de id. 13414719, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. 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. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-95.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DO MONTE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000420-95.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RAIMUNDO DO MONTE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

RAIMUNDO DO MONTE DA CONCEICAO em desfavor de VIVO S.A. É o 

necessário. Decido. As partes compuseram acordo em audiência de 

conciliação, id. 11792725. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. A requeria anexou comprovante de pagamento do acordo (id. 

13864823). Diante do pedido expresso, expeço o alvará judicial de 

levantamento em nome da advogada do beneficiário, na conta bancaria 

indicada na petição de id. 14077924, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. 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. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 
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submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-95.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DO MONTE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000420-95.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RAIMUNDO DO MONTE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

RAIMUNDO DO MONTE DA CONCEICAO em desfavor de VIVO S.A. É o 

necessário. Decido. As partes compuseram acordo em audiência de 

conciliação, id. 11792725. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. A requeria anexou comprovante de pagamento do acordo (id. 

13864823). Diante do pedido expresso, expeço o alvará judicial de 

levantamento em nome da advogada do beneficiário, na conta bancaria 

indicada na petição de id. 14077924, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. 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. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000154-11.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000154-11.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ROGERIO RODRIGUES 

FERREIRA REQUERIDO: CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por ROGERIO RODRIGUES FERREIRA em 

desfavor de CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA. É o necessário. Decido. As 

partes compuseram acordo, conforme petição de id. 12417859. Isso 

posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000154-11.2017.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000154-11.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ROGERIO RODRIGUES 

FERREIRA REQUERIDO: CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por ROGERIO RODRIGUES FERREIRA em 

desfavor de CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA. É o necessário. Decido. As 

partes compuseram acordo, conforme petição de id. 12417859. Isso 

posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-03.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DE CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO NEVES LOPES (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. 1000010-03.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LINDOMAR DE CARVALHO 

DA SILVA REQUERIDO: DIEGO NEVES LOPES PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LINDOMAR DE 

CARVALHO DA SILVA em face de DIEGO NEVES LOPES, em que foi 

REQUERIDO pela parte reclamante a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É 

o necessário. Decido. A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “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”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante LINDOMAR DE 

CARVALHO DA SILVA (id. 13504008), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010162-59.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. NAZARO DE QUEIROZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CRUZ FERREIRA (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. 8010162-59.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: S. P. NAZARO DE QUEIROZ - 

ME EXECUTADO: CRISTIANE CRUZ FERREIRA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por S. P. NAZARO DE 

QUEIROZ - ME em face de CRISTIANE CRUZ FERREIRA, em que foi 

REQUERIDO pela parte reclamante a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É 

o necessário. Decido. A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 
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termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “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”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante S. P. NAZARO DE 

QUEIROZ - ME (id. 13723820), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010296-86.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: V. LOPES BATISTA & CIA. 

LTDA. - EPP EXECUTADO: ESMAEL ALVES RIBEIRO PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta 

por V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP em face de ESMAEL ALVES 

RIBEIRO, em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a DESISTÊNCIA 

DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “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”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante V. LOPES BATISTA & CIA. 

LTDA. - EPP (id. 13733694), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-62.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. F. (REQUERENTE)

JOSEFA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 

nº 8010317-62.2016.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, 

art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA - NCPC, art. 300 e ss. 

-, promovida por J. D. S. F., menor representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor dos ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT. É o necessário. Decido. A 

parte reclamante é portadora de Hemagiomatose Mid (Síndrome de Klippel 

Trenaunay), sendo que desde o ano de 2014 o Estado de Mato Grosso 

não fornece o suporte para o tratamento que é realizado no município de 

São Paulo, tendo que arcar com todas as despesas de viagem. A peça 

inicial veio, acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado. É o necessário. Decido. A requerida 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, devidamente citada, quedou-se inerte, 

deixando transcorrer in albis o prazo. Sobre o tema disciplina o NCPC em 

seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 

não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

decreto à revelia da reclamada MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, com 

fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. A parte adversa 

Estado de Mato Grosso, alegou preliminar de ausência de interesse de 

agir, sob alegação de que o poder judiciário não compete realizar a 

macrojustiça, sendo de competência dos poderes Legislativo e Executivo. 

O direito à saúde representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida. A não atuação do Estado para com o direito à saúde, 

importar-se-á numa eventual ação judicial e/ou administrativa quando o 

Estado não desempenhar o seu dever de promover e garantir a saúde. É 
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verdade que, primordialmente, a eleição e condução das políticas públicas 

voltadas à concretização dos direitos sociais devem ficar a cargo do 

Legislativo e do Executivo, pela própria natureza das atribuições 

cometidas a tais poderes e para se assegurar a liberdade de ação 

necessária à adequação do projeto constitucional à realidade fática da 

sociedade. Todavia, tem-se que a inércia desses poderes não pode ficar 

à margem do controle judicial. Para Luciane Tessler (2005, p.153) o Poder 

judiciário também está vinculado de forma imediata à realização dos 

direitos fundamentais e diante da omissão do legislador ou do 

administrador não pode restar inerte. Cabendo ao mesmo assumir a 

função de concretização dos direitos fundamentais do caso em tela e 

conferir a máxima efetividade possível aos direitos fundamentais e 

recusar a aplicação de preceitos que os violem. Arremata a referida jurista 

(2005, p. 164): A atuação do Poder Judiciário, no campo das tutelas 

relativas a direitos sociais, representa um importante instrumento de 

garantia de efetividade aos direitos fundamentais sociais, incumbindo ao 

juiz a missão de partícipe ativo e consolidador do processo político-social 

de positivação de direitos. Portanto, indefiro a liminar suscitada. Passo a 

analisar o mérito. A Gerência do Tratamento Fora do Domicílio - TFD está 

vinculada a Coordenadoria de Regulação, da Superintendência de 

Regulação Controle e Avaliação da Secretaria de Estado de Saúde de 

Mato Grosso. O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) interestadual é um 

benefício destinado a usuários do SUS que necessitam realizar tratamento 

médico/hospitalar/ambulatorial fora de seu Estado, desde que esgotados 

todos os meios e recursos técnicos no próprio Estado, havendo 

possibilidade de recuperação total ou parcial para a patologia 

apresentada. Consta nos autos o relatório do NAT, (evento nº 9167341), 

cuja conclusão foi de que a patologia é bastante complexa e mesmo com o 

tratamento podem ocorrer sequelas e complicações e caso nada seja feito 

a tendência a progressão da doença é o mais provável. Por decisão 

prolatada (id. 5304703), foi DEFERIDO o pedido de tutela de urgência para 

determinar que os entes requeridos promova(m) o tratamento necessário 

à reclamante da forma constante na exordial e documentos médicos 

juntados. Os benefícios de Tratamento Fora do Domicilio - TFD, foram 

estabelecidos pela Portaria SAS/Ministério de Saúde n. 055 de 24/02/1999 

(D.O.U. de 26/2/1999, em vigor desde 1/3/1999) - que dispõe sobre o TFD 

no Âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) -, assim como que há 

normatização que sobre o Tratamento Fora de Domicílio no Estado de Mato 

Grosso, em que o TFD oferece agendamento de consultas, tratamento 

ambulatorial, cirúrgico e social, passagens de ônibus e avião de ida e volta 

com direito a acompanhante dependendo do diagnóstico e estado geral do 

usuário, além de ajuda de custo para despesa com hospedagem e 

alimentação, conforme tabela. Há nos autos elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito, cuja doença foi demonstrada e a 

forma/necessidade de continuidade de tratamento na cidade de São Paulo 

/SP, sendo responsabilidade da requerida Estado de Mato Grosso. Assim, 

considerando o vasto lastro probatório e a importância do respectivo 

tratamento para a vida da autora, apresenta-se inconcebível a negativa 

das reclamadas em fornece-lo, bem como a resistência em cumprir a 

liminar deferida nestes autos. O pedido liminar foi deferido (id. 5304703), 

não tendo as requeridas cumprido o determinado. Fora realizado bloqueio 

judicial nas contas da requerida, encontrando-se vinculados (id. 

11928489), já tendo sido realizado o levantamento dos valores. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – com base no art. 487, I do CPC, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR à revelia da 

reclamada MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, com fulcro no artigo 344 do 

novo Código de Processo Civil. - TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida em 

exame sumário (id. 5304703); - DETERMINAR que a reclamada, ESTADO 

DE MATO GROSSO, forneça os recursos e meios necessários para 

garantir o deslocamento da parte J. D.S.F., e 2 (dois) acompanhantes, até 

o local do tratamento – São Paulo/SP -, utilizando-se da tabela de 

composição de valores de procedimentos do SUS, forte na Portaria nº 

SAS nº 55, da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde 

e, ainda, garantir o fornecimento dos custeios e passagens para os 

próximos agendamentos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes das 

datas agendadas, sob pena de bloqueio judicial de verbas, devendo a 

parte agravante, no entanto, informar com antecedência razoável, a data 

agendada, a fim de se permitir que a requerida tenha tempo suficiente para 

processar o pedido de custeio, hospedagem e alimentação, sob pena de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea 

para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a 

parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado 

ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

nº 8010317-62.2016.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, 

art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA - NCPC, art. 300 e ss. 

-, promovida por J. D. S. F., menor representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
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DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor dos ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT. É o necessário. Decido. A 

parte reclamante é portadora de Hemagiomatose Mid (Síndrome de Klippel 

Trenaunay), sendo que desde o ano de 2014 o Estado de Mato Grosso 

não fornece o suporte para o tratamento que é realizado no município de 

São Paulo, tendo que arcar com todas as despesas de viagem. A peça 

inicial veio, acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado. É o necessário. Decido. A requerida 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, devidamente citada, quedou-se inerte, 

deixando transcorrer in albis o prazo. Sobre o tema disciplina o NCPC em 

seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 

não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

decreto à revelia da reclamada MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, com 

fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. A parte adversa 

Estado de Mato Grosso, alegou preliminar de ausência de interesse de 

agir, sob alegação de que o poder judiciário não compete realizar a 

macrojustiça, sendo de competência dos poderes Legislativo e Executivo. 

O direito à saúde representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida. A não atuação do Estado para com o direito à saúde, 

importar-se-á numa eventual ação judicial e/ou administrativa quando o 

Estado não desempenhar o seu dever de promover e garantir a saúde. É 

verdade que, primordialmente, a eleição e condução das políticas públicas 

voltadas à concretização dos direitos sociais devem ficar a cargo do 

Legislativo e do Executivo, pela própria natureza das atribuições 

cometidas a tais poderes e para se assegurar a liberdade de ação 

necessária à adequação do projeto constitucional à realidade fática da 

sociedade. Todavia, tem-se que a inércia desses poderes não pode ficar 

à margem do controle judicial. Para Luciane Tessler (2005, p.153) o Poder 

judiciário também está vinculado de forma imediata à realização dos 

direitos fundamentais e diante da omissão do legislador ou do 

administrador não pode restar inerte. Cabendo ao mesmo assumir a 

função de concretização dos direitos fundamentais do caso em tela e 

conferir a máxima efetividade possível aos direitos fundamentais e 

recusar a aplicação de preceitos que os violem. Arremata a referida jurista 

(2005, p. 164): A atuação do Poder Judiciário, no campo das tutelas 

relativas a direitos sociais, representa um importante instrumento de 

garantia de efetividade aos direitos fundamentais sociais, incumbindo ao 

juiz a missão de partícipe ativo e consolidador do processo político-social 

de positivação de direitos. Portanto, indefiro a liminar suscitada. Passo a 

analisar o mérito. A Gerência do Tratamento Fora do Domicílio - TFD está 

vinculada a Coordenadoria de Regulação, da Superintendência de 

Regulação Controle e Avaliação da Secretaria de Estado de Saúde de 

Mato Grosso. O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) interestadual é um 

benefício destinado a usuários do SUS que necessitam realizar tratamento 

médico/hospitalar/ambulatorial fora de seu Estado, desde que esgotados 

todos os meios e recursos técnicos no próprio Estado, havendo 

possibilidade de recuperação total ou parcial para a patologia 

apresentada. Consta nos autos o relatório do NAT, (evento nº 9167341), 

cuja conclusão foi de que a patologia é bastante complexa e mesmo com o 

tratamento podem ocorrer sequelas e complicações e caso nada seja feito 

a tendência a progressão da doença é o mais provável. Por decisão 

prolatada (id. 5304703), foi DEFERIDO o pedido de tutela de urgência para 

determinar que os entes requeridos promova(m) o tratamento necessário 

à reclamante da forma constante na exordial e documentos médicos 

juntados. Os benefícios de Tratamento Fora do Domicilio - TFD, foram 

estabelecidos pela Portaria SAS/Ministério de Saúde n. 055 de 24/02/1999 

(D.O.U. de 26/2/1999, em vigor desde 1/3/1999) - que dispõe sobre o TFD 

no Âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) -, assim como que há 

normatização que sobre o Tratamento Fora de Domicílio no Estado de Mato 

Grosso, em que o TFD oferece agendamento de consultas, tratamento 

ambulatorial, cirúrgico e social, passagens de ônibus e avião de ida e volta 

com direito a acompanhante dependendo do diagnóstico e estado geral do 

usuário, além de ajuda de custo para despesa com hospedagem e 

alimentação, conforme tabela. Há nos autos elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito, cuja doença foi demonstrada e a 

forma/necessidade de continuidade de tratamento na cidade de São Paulo 

/SP, sendo responsabilidade da requerida Estado de Mato Grosso. Assim, 

considerando o vasto lastro probatório e a importância do respectivo 

tratamento para a vida da autora, apresenta-se inconcebível a negativa 

das reclamadas em fornece-lo, bem como a resistência em cumprir a 

liminar deferida nestes autos. O pedido liminar foi deferido (id. 5304703), 

não tendo as requeridas cumprido o determinado. Fora realizado bloqueio 

judicial nas contas da requerida, encontrando-se vinculados (id. 

11928489), já tendo sido realizado o levantamento dos valores. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – com base no art. 487, I do CPC, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR à revelia da 

reclamada MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, com fulcro no artigo 344 do 

novo Código de Processo Civil. - TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida em 

exame sumário (id. 5304703); - DETERMINAR que a reclamada, ESTADO 

DE MATO GROSSO, forneça os recursos e meios necessários para 

garantir o deslocamento da parte J. D.S.F., e 2 (dois) acompanhantes, até 

o local do tratamento – São Paulo/SP -, utilizando-se da tabela de 

composição de valores de procedimentos do SUS, forte na Portaria nº 

SAS nº 55, da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde 

e, ainda, garantir o fornecimento dos custeios e passagens para os 

próximos agendamentos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes das 

datas agendadas, sob pena de bloqueio judicial de verbas, devendo a 

parte agravante, no entanto, informar com antecedência razoável, a data 

agendada, a fim de se permitir que a requerida tenha tempo suficiente para 

processar o pedido de custeio, hospedagem e alimentação, sob pena de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea 

para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a 

parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado 

ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 
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SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-62.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. F. (REQUERENTE)

JOSEFA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 

nº 8010317-62.2016.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, 

art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA - NCPC, art. 300 e ss. 

-, promovida por J. D. S. F., menor representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor dos ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT. É o necessário. Decido. A 

parte reclamante é portadora de Hemagiomatose Mid (Síndrome de Klippel 

Trenaunay), sendo que desde o ano de 2014 o Estado de Mato Grosso 

não fornece o suporte para o tratamento que é realizado no município de 

São Paulo, tendo que arcar com todas as despesas de viagem. A peça 

inicial veio, acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado. É o necessário. Decido. A requerida 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, devidamente citada, quedou-se inerte, 

deixando transcorrer in albis o prazo. Sobre o tema disciplina o NCPC em 

seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 

não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

decreto à revelia da reclamada MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, com 

fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. A parte adversa 

Estado de Mato Grosso, alegou preliminar de ausência de interesse de 

agir, sob alegação de que o poder judiciário não compete realizar a 

macrojustiça, sendo de competência dos poderes Legislativo e Executivo. 

O direito à saúde representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida. A não atuação do Estado para com o direito à saúde, 

importar-se-á numa eventual ação judicial e/ou administrativa quando o 

Estado não desempenhar o seu dever de promover e garantir a saúde. É 

verdade que, primordialmente, a eleição e condução das políticas públicas 

voltadas à concretização dos direitos sociais devem ficar a cargo do 

Legislativo e do Executivo, pela própria natureza das atribuições 

cometidas a tais poderes e para se assegurar a liberdade de ação 

necessária à adequação do projeto constitucional à realidade fática da 

sociedade. Todavia, tem-se que a inércia desses poderes não pode ficar 

à margem do controle judicial. Para Luciane Tessler (2005, p.153) o Poder 

judiciário também está vinculado de forma imediata à realização dos 

direitos fundamentais e diante da omissão do legislador ou do 

administrador não pode restar inerte. Cabendo ao mesmo assumir a 

função de concretização dos direitos fundamentais do caso em tela e 

conferir a máxima efetividade possível aos direitos fundamentais e 

recusar a aplicação de preceitos que os violem. Arremata a referida jurista 

(2005, p. 164): A atuação do Poder Judiciário, no campo das tutelas 

relativas a direitos sociais, representa um importante instrumento de 

garantia de efetividade aos direitos fundamentais sociais, incumbindo ao 

juiz a missão de partícipe ativo e consolidador do processo político-social 

de positivação de direitos. Portanto, indefiro a liminar suscitada. Passo a 

analisar o mérito. A Gerência do Tratamento Fora do Domicílio - TFD está 

vinculada a Coordenadoria de Regulação, da Superintendência de 

Regulação Controle e Avaliação da Secretaria de Estado de Saúde de 

Mato Grosso. O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) interestadual é um 

benefício destinado a usuários do SUS que necessitam realizar tratamento 

médico/hospitalar/ambulatorial fora de seu Estado, desde que esgotados 

todos os meios e recursos técnicos no próprio Estado, havendo 

possibilidade de recuperação total ou parcial para a patologia 

apresentada. Consta nos autos o relatório do NAT, (evento nº 9167341), 

cuja conclusão foi de que a patologia é bastante complexa e mesmo com o 

tratamento podem ocorrer sequelas e complicações e caso nada seja feito 

a tendência a progressão da doença é o mais provável. Por decisão 

prolatada (id. 5304703), foi DEFERIDO o pedido de tutela de urgência para 

determinar que os entes requeridos promova(m) o tratamento necessário 

à reclamante da forma constante na exordial e documentos médicos 

juntados. Os benefícios de Tratamento Fora do Domicilio - TFD, foram 

estabelecidos pela Portaria SAS/Ministério de Saúde n. 055 de 24/02/1999 

(D.O.U. de 26/2/1999, em vigor desde 1/3/1999) - que dispõe sobre o TFD 

no Âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) -, assim como que há 

normatização que sobre o Tratamento Fora de Domicílio no Estado de Mato 

Grosso, em que o TFD oferece agendamento de consultas, tratamento 

ambulatorial, cirúrgico e social, passagens de ônibus e avião de ida e volta 

com direito a acompanhante dependendo do diagnóstico e estado geral do 

usuário, além de ajuda de custo para despesa com hospedagem e 

alimentação, conforme tabela. Há nos autos elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito, cuja doença foi demonstrada e a 

forma/necessidade de continuidade de tratamento na cidade de São Paulo 

/SP, sendo responsabilidade da requerida Estado de Mato Grosso. Assim, 

considerando o vasto lastro probatório e a importância do respectivo 

tratamento para a vida da autora, apresenta-se inconcebível a negativa 

das reclamadas em fornece-lo, bem como a resistência em cumprir a 

liminar deferida nestes autos. O pedido liminar foi deferido (id. 5304703), 

não tendo as requeridas cumprido o determinado. Fora realizado bloqueio 

judicial nas contas da requerida, encontrando-se vinculados (id. 

11928489), já tendo sido realizado o levantamento dos valores. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – com base no art. 487, I do CPC, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR à revelia da 

reclamada MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, com fulcro no artigo 344 do 

novo Código de Processo Civil. - TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida em 

exame sumário (id. 5304703); - DETERMINAR que a reclamada, ESTADO 

DE MATO GROSSO, forneça os recursos e meios necessários para 

garantir o deslocamento da parte J. D.S.F., e 2 (dois) acompanhantes, até 

o local do tratamento – São Paulo/SP -, utilizando-se da tabela de 

composição de valores de procedimentos do SUS, forte na Portaria nº 

SAS nº 55, da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde 

e, ainda, garantir o fornecimento dos custeios e passagens para os 

próximos agendamentos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes das 

datas agendadas, sob pena de bloqueio judicial de verbas, devendo a 

parte agravante, no entanto, informar com antecedência razoável, a data 

agendada, a fim de se permitir que a requerida tenha tempo suficiente para 

processar o pedido de custeio, hospedagem e alimentação, sob pena de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea 

para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a 

parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado 

ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 
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taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-20.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CORREA PINATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010184-20.2016.8.11.0038 REQUERENTE: DANILO CORREA PINATTI 

REQUERIDO: SPRINGER CARRIER LTDA, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por DANILO CORREA PINATTI em desfavor de SPRINGER 

CARRIER LTDA e DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A. É o necessário. 

Decido. No decorrer do procedimento, a parte devedora SPRINGER 

CARRIER LTDA (id. 12469866), realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário. Diante do pedido expresso, expeça-se o alvará 

judicial de levantamento em nome do beneficiário e do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado em favor do credor, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. 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. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-20.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CORREA PINATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010184-20.2016.8.11.0038 REQUERENTE: DANILO CORREA PINATTI 

REQUERIDO: SPRINGER CARRIER LTDA, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por DANILO CORREA PINATTI em desfavor de SPRINGER 

CARRIER LTDA e DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A. É o necessário. 

Decido. No decorrer do procedimento, a parte devedora SPRINGER 

CARRIER LTDA (id. 12469866), realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 
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extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário. Diante do pedido expresso, expeça-se o alvará 

judicial de levantamento em nome do beneficiário e do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado em favor do credor, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. 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. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-20.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CORREA PINATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010184-20.2016.8.11.0038 REQUERENTE: DANILO CORREA PINATTI 

REQUERIDO: SPRINGER CARRIER LTDA, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por DANILO CORREA PINATTI em desfavor de SPRINGER 

CARRIER LTDA e DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A. É o necessário. 

Decido. No decorrer do procedimento, a parte devedora SPRINGER 

CARRIER LTDA (id. 12469866), realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário. Diante do pedido expresso, expeça-se o alvará 

judicial de levantamento em nome do beneficiário e do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado em favor do credor, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. 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. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000116-62.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 23 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CLINTON FERREIRA DA SILVA - 

MT0022335A 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: 29/11/2018 Hora: 13:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000116-62.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 
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10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: RENAN DIAS OLIVEIRA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, 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

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 38/2018-DF

A Doutora Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Foro, 

no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a renúncia formulada pelo Sr. Oficial que fora designado 

em caráter precário para responder pelo Cartório de Registro Civil e 

Tabelionato de Notas do Município de Santo Afonso, Sr. Leandro Costa 

Santos em não mais continuar respondendo Serventia a partir de 

02/08/2018;

CONSIDERANDO as disposições da CNGCE/MT, art. 152, §§ 2º e 3º. 

CONSIDERANDO a necessidade de designar Tabelião para responder em 

caráter provisório pela serventia até preenchimento por concurso público;

R E S O L V E:

1 - DESIGNAR em caráter excepcional, precário e até o preenchimento por 

concurso público o Sr. Caíque Fernando Thomas, portador do RG. 

1912319-1/MT e CPF 046.736.251-37, bacharel em direito, filho de Claudia 

Cristina Thomas, natural de São José do Rio Claro/MT, nascido em 

01/08/1993, para responder em CARÁTER PRECÁRIO pelas atribuições de 

Oficial e Tabelião do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Município de 

Santo Afonso, com as atribuições definidas no artigo 311 do COJE, inciso 

II.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se remetendo-se cópia à 

Corregedoria Geral da Justiça e ao DRH/TJMT.

Arenápolis, 23 de julho de 2018

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42569 Nr: 664-19.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 [...] DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes na exordial, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do 

CPC.CONDENO a parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na 

isonomia, honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% 

sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso 

reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em julgado devidamente certificado e 

nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, autos com as baixas e anotações 

de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40387 Nr: 195-07.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inêz Timóteo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos 

na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO (art. 

487, I, CPC) e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na 

isonomia, honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% 

sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso 

reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º).Com o transito em julgado devidamente certifico, e nada 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos, autos com as baixas e anotações de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41967 Nr: 2235-59.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aldeide Neri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:70617/RS

 VISTOS.

 RELATÓRIO: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

oposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a redução do montante executado para o valor de R$ 

39.906,72 (trinta e nove mil, novecentos e seis reais setenta e dois 

centavos), sendo R$ 38.681,05 (trinta e oito mil, seiscentos oitenta e um 

reais cinco centavos), referente às parcelas atrasadas e R$ 1.225,67 (um 

mil, duzentos vinte e cinco reais sessenta e sete centavos), referente aos 

honorários advocatícios, sob a alegação, em essência, de excesso na 

execução no valor de R$ 5.206,97 (cinco mil, duzentos e seis reais e 

noventa e sete centavos).

À fl. 113 o impugnado concordou com os cálculos apresentados pelo 

Instituto ré.

FUNDAMENTO: O pedido comporta julgamento antecipado, porque não há 

necessidade de produção de outras provas - art. 355, I, CPC.

O Impugnado, ao elaborar os cálculos, apurou como valor devido, em 

fevereiro de 2015, a importância de R$ 45.113,69 (quarenta e cinco mil, 

cento e treze reais sessenta e nove centavos), referente às parcelas 

atrasadas incluindo a verba honorária.

O Impugnante, por sua vez, apurou como débito exequendo o valor de R$ 

39.906,72 (trinta e nove mil, novecentos e seis reais setenta e dois 

centavos), sendo R$ 38.681,05 (trinta e oito mil, seiscentos oitenta e um 

reais cinco centavos), referente às parcelas atrasadas e R$ 1.225,67 (um 

mil, duzentos vinte e cinco reais sessenta e sete centavos), referente aos 

honorários advocatícios.

Todavia, o impugnado aquiesceu com a impugnação, porque, peticionou 
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concordando expressamente com os cálculos apresentados pelo 

impugnante.

Essa expressa concordância implica no reconhecimento jurídico do 

pedido, donde não resta alternativa senão a procedência da impugnação, 

com os consectários da sucumbência daí decorrentes.

DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 39.906,72 

(trinta e nove mil, novecentos e seis reais setenta e dois centavos)”, 

referente às parcelas atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, 

importe que será atualizado até a presente data.

CONDENO o impugnado nas custas e despesas processuais, bem como 

no pagamento dos honorários advocatícios à procuradoria federal do 

impugnante, verba essa que, nos termos do artigo 85, § § 2º e 3º, do CPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) incidentes sobre a diferença auferida com 

redução do débito exequendo, a ser devidamente compensada com a 

quantia devida pelo impugnante antes da expedição da requisição da 

ordem de pagamento. PAGAMENTO ESSE, TODAVIA, SOB CONDIÇÃO 

SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE pelo prazo previsto no artigo 98, § 3º, do 

CPC, ante a gratuidade da justiça concedida ao impugnado.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT.

Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

EXPEÇA-SE ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja igual 

ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, após a expedição e 

antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, INTIMEM-SE as partes do teor 

do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.

Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições de 

Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45334 Nr: 1151-52.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Souza Izac

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Batista dos Santos - 

OAB:3881/MT, Vivian Carla dos Santos Zucchetto - OAB:MT/5.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.18/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192.649/SP

 [...] Ante o exposto e, por tudo mais que nos autos consta, nos termo do 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do 

autor para: a) limitar os juros remuneratórios no patamar de 2,61% a.m. 

(dois vírgula sessenta e um por cento ao mês); b) vedar a capitalização de 

juros remuneratórios;c) vedar a cobrança da comissão de permanência 

com demais encargos moratórios, ressaltando que o percentual pactuado 

a esse título (0,6% ao dia) deverá se limitar em 1% ao mês ou 12% ao 

ano.Por fim, verificando-se ter a requerente adimplido totalmente o 

contrato, CONDENO o requerido na devolução do que cobrou 

abusivamente sobre todo o vínculo contratual, que deverá ser apurado em 

liquidação de sentença, observado o determinado no parágrafo anterior, 

levando-se em consideração o valor financiado alegado na inicial e o valor 

pago, devidamente atualizado, incidindo os juros de mora desde a 

citação.Condeno o Requerido no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

total da condenação, o que faço nos termos do art. 85, §2º do CPC.Sem 

prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, 

DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento 

ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE 

as partes disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação 

da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18861 Nr: 756-36.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdM, Cícero Esteves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:1661900-SIAPE

 VISTOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, proposta por 

CÍCERO ESTEVES DE MATOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, que, no decorrer da execução, foi homologado o 

cálculo apresentado pelo executado.

Expedido o Alvará de levantamento, foi determinado a intimação do 

patrono do exequente para informar se dá quitação, fazendo no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de quitação tácita.

Foi certificado pelo Escrivão da Vara Única que decorreu o prazo para o 

patrono da parte requerente informar se dá quitação – fl. 130.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. DECIDO.

O fato de a parte exequente não ter manifestado no prazo de 10 dias, 

entendo que ocorreu a integral quitação da execução, devendo o 

processo ser extinto pela satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – arts. 924, 

II e 925, do CPC.

Com relação aos emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta 

a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante 

a Justiça do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 

7.603/2011, art. 4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e art. 460 da 

CNGC -, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por 

não adiantadas custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 496 e ss., proceda com as 

baixas necessárias e arquive.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40375 Nr: 183-90.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
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Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Tania da Silva -Me, Rosimeire Tania 

da Silva, Jose Lopes da Silva Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Rafaela Ponçoni Nakajima - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes 

as em epígrafe, em que, entrementes, foi realizada audiência de 

conciliação/mediação pelo CEJUSC, restando esta exitosa – fls. 100/101.

 Na referida solenidade, as partes pugnaram pela extinção dos processos 

de códigos 40814 e 41257.

Vieram-me conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, ante o termo de acordo juntado nos autos, e estando as partes 

bem representadas, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, alínea “b”, 

do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avençada pelas 

partes.

Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia ao prazo recursal, 

proceda com as baixas necessárias e arquive.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41816 Nr: 2041-59.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marcia Pinheiro Meneses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. RELATÓRIO. Cuida-se de cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, 

proposta por MARIA MARCIA PINHEIRO MENESES em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que, no decorrer do 

procedimento o executado não embargou a presente execução.

Expedido o Alvará de levantamento, foi determinada a intimação do 

exequente/credor para dar integral quitação, cujo decurso do prazo de 10 

(dez) dias in albis seria interpretado como anuência ao adimplemento e o 

processo seria extinto pela satisfação da obrigação – fl. 139.

A fl. 140, o exequente requereu a extinção da execução, ante o 

adimplemento da obrigação.

II. FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – arts. 924, II e 925 do 

CPC.

Com relação aos emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta 

a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante 

a Justiça do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 

7.603/2011, art. 4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e art. 460 da 

CNGC -, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por 

não adiantadas custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 496 e ss., proceda com as 

baixas necessárias e arquive.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45069 Nr: 953-15.2014.811.0026

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rosalina Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK SILVA INOZ 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cézar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B

 [...] Posto isto, por tudo que dos autos constam, EXTINGO o presente feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, III, “a”, do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de 

custas, eis que isentos por força legal, contudo, na forma prevista no art. 

85, §8°, do Código de Processo Civil, CONDENO a requerida ao pagamento 

do valor R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários 

advocatícios.DETERMINO a impressão dos documentos de fls. 56/61, que 

deverão ser entregues a parte autora, com devido termo de recebimento, 

devendo ser certificado nos autos.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que 

deverá ser previamente certificado nos autos, AO ARQUIVO, mediante as 

baixas e anotações pertinentes.DECLARO esta sentença publicada com a 

entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21841 Nr: 350-44.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gonçalves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, 

EXTINGUINDO O PROCESSO, com apreciação do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora (art. 

91, caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).A sentença não está 

sujeita a recurso necessário, por força do disposto no § 3º, I, do artigo 

496 do CPC.Havendo recurso de apelação, INTIME-SE a parte adversa 

para apresentar contraminuta, após proceda à remessa dos autos ao E. 

TRF1.Com o transito em julgado devidamente certifico, e nada requerido, 

ARQUIVE-SE os autos, autos com as baixas e anotações de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-23.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

INES DI DOMENICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CORA & VIAN CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010085-23.2015.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca 

do AR constante no ID 13906960.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000311-83.2018.8.11.0026. REQUERENTE: ANTONIO QUINTEIRO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. Diante da petição de id 14049192, INTIME-SE a reclamada 

através de seu procurador (id 13853615), para dar cabal cumprimento à 

decisão de id 13648740, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa diária e responsabilização por crime de desobediência, nos 

termos da legislação em vigor. Cumpra-se expedindo o necessário. 

ARENÁPOLIS/MT, 23 de julho de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-84.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164/O (ADVOGADO)

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT0010393A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010068-84.2015.8.11.0026 Intimo o Banco o Brasil, na pessoa 

dos seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000235-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO BATISTA DOS SANTOS (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GONCALVES DE CAMPOS - ME (ORDENADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000235-59.2018.8.11.0026. ORDENANTE: AUGUSTINHO BATISTA DOS 

SANTOS ORDENADO: CARLOS GONCALVES DE CAMPOS - ME Vistos. 

Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença proposto por 

Augustinho Batista dos Santos contra Carlos Gonçalves de Campos-ME, 

em razão de sentença prolatada nos autos 1000051-40.2017.811.0026. 

Ocorre que o presente feito foi distribuído com classe processual 

incorreta, qual seja, carta de ordem. Existindo ainda inconsistência no que 

se refere a vinculação de feitos. Explico! Somente acessando o processo 

principal 1000051-40.2017.811.0026, consegue-se concluir que o 

presente trata-se de cumprimento de sentença com fulcro naquele, não 

sendo a recíproca verdadeira. Ao se analisar o processo 

1000235-59.2018.811.0026, não se pode divisar em qual feito a sentença 

foi prolatada. Tal fato acarreta confusão processual e dificuldade na 

tramitação dos feitos, já que toda vez que alguma pedido for feito ambos 

os processos terão que ser analisados. Por outro lado, a regra no 

ordenamento vigente é o sincretismo processual, não se justificando a 

distribuição de processo para o cumprimento de sentença. Posto isto, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente feito, bem como 

que suas peças e documentos sejam trasladadas para o processo 

número 1000051-40.2017.811.0026. Após tornem os autos 

1000051-40.2017.811.0026 IMEDIATAMENTE conclusos para 

deliberações. Cumpra-se expedindo o necessário. ARENÁPOLIS/MT, 23 de 

julho de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70839 Nr: 4638-33.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIANE DIAS LAGAZ ARAUJO, ELIAS MACHADO 

DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de ELIAS MACHADO DE 

ARAUJO e GRACIANE DIAS LAGAZ ARAUJO. E em consequência, julgo 

extinto o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, do Código de Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, GRACIANE DIAS LAGAZ.Sem custas e honorários, eis 

que defiro a gratuidade da justiça.Ciência ao Ministério Público.Após o 

trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem 

necessários para a averbação junto aos ofícios competentes, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52600 Nr: 1384-91.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da última petição da parte executada (fls. 42/43), diga o 

exequente se houve a quitação integral do débito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 30432 Nr: 1094-23.2006.811.0088
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA P. MEOTTI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte embargante, por seu advogado, para que manifeste 

eventual interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53969 Nr: 619-86.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS PICK, MARCOS EDUARDO PICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Ricardo Pick - 

OAB:11743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/O

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, para que requeira o que de direito, devendo 

apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 5102 Nr: 19-56.2000.811.0088

 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: GAVIOLI JORGE PRESENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. VALENTIM ARTEFATOS DE COURO LTDA., 

HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680, JOSIANE INÊS CASA SOARES - 

OAB:85.542/RS

 Vistos.

Certifique a Secretaria quanto ao decurso de prazo para regularização 

processual da parte exequente, consoante determinado à fl. 632, devendo 

ser juntado extrato de intimação dos advogados SUBSTITUTOS (fl. 629) 

aos autos.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59147 Nr: 88-29.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR PEREIRA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOCIMAR PEREIRA PRATES, Cpf: 

80676790291, Rg: 000863123, Filiação: Everaldo Pereira Prates e Maria de 

Lourdes de Mota Partes, data de nascimento: 08/10/1984, brasileiro(a), 

natural de Cacoal-RO, convivente. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos do inquérito policial incluso que no 

mês de julho de2015, o denunciado JOCIMAR PEREIRA PRATES perturbou, 

por motivo reprovável, atranquilidade da vítima Sabrina Braz Dias, bem 

como a ameaçou, por palavras, de causarlhemal injusto e grave. Cabe, por 

oportuno, destacar que, no momento em que era conduzido até o quartel 

da Polícia Militar, o denunciado reafirmou para os policiais que passaria 

mesmo com o carro por cima de sua ex-companheira e de seu atual 

namorado caso os visse novamente juntos. Diante do exposto, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa 

Excelência JOCIMAR PEREIRA PRATES, vulgo “BOREL”, como incurso nas 

penas do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, e do artigo 147 do 

Código Penal (por duas vezes), com implicações da Lei 11.340/2006

Despacho: Vistos etc. Acolho a cota ministerial de ref. 46.Ante o teor da 

certidão de ref. 32, determino a citação por edital do réu Jocimar Pereira 

Prates, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, com prazo 

de 15 dias.Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação do 

acusado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.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, Laura Azevedo dos 

Santos, digitei.

Aripuanã, 23 de julho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58836 Nr: 1757-54.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERNANDES, PAULO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA SILVA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Pavão de Oliveira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAN FERNANDES, Cpf: 05323064900, 

Rg: 5244963, Filiação: Edson Fernandes e Neusa Avelino Alves 

Fernandes, data de nascimento: 31/07/1986, brasileiro(a), natural de 

Cascavel-PR, convivente. 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: De acordo com o apurado no bojo da ação penal nº 

362-27.2015.811.0088 (56511), no dia 23 de março de 2015, os 

denunciados WILLIANFERNANDES e PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

SILVA, em coautoria,transportavam 1 (um) revólver calibre 38, marca 

Rossi, com numeração suprimida, municiadocom 5 (cinco) munições 

intactas e 4 (quatro) munições de reserva, sem autorização e 

emdesacordo com determinação legal ou regulamentar, em perfeito estado 

de funcionamento,conforme se verifica no auto de exame de eficiência de 

arma de fogo. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência WILLIAN FERNANDES e 

PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA como incursos nas penas do 

artigo 16, inciso I, da Lei 10.826/2003

Despacho: Vistos etc. Acolho a cota ministerial de ref. 49. Ante o teor da 

certidão de ref. 34, determino a citação por edital do réu Willian Fernandes, 

nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, com prazo de 15 

dias.Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação do acusado, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público.Certifique, ainda, a Secretaria 

quanto ao decurso de prazo do edital de citação do denunciado Paulo 
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Alexandre de Oliveira Silva. 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, Laura Azevedo dos 

Santos, digitei.

Aripuanã, 23 de julho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 5102 Nr: 19-56.2000.811.0088

 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: GAVIOLI JORGE PRESENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. VALENTIM ARTEFATOS DE COURO LTDA., 

HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680, JOSIANE INÊS CASA SOARES - 

OAB:85.542/RS

 Intimação da parte autora para cumprimento do despacho de fl. 632, no 

prazo de 5 (cinco) dais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38420 Nr: 1125-04.2010.811.0088

 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: EZIQUIEL CORREIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EUTRAN NUNES SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos.

Tendo em vista que os incidentes em apenso foram sentenciados nessa 

data, delibero pelo prosseguimento do feito.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38420 Nr: 1125-04.2010.811.0088

 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: EZIQUIEL CORREIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EUTRAN NUNES SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Intimação das partes para cumprimento do despacho de fl. 231, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65303 Nr: 626-73.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDRIGO RODRIGUES GEDRO, UEVERTON 

FABRIS WZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20.037/A - MT, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 Ante a tempestividade do recurso de apelação de ref. 68, intimo o 

recorrente para apresentação das razões recursais no prazo de 08 (oito) 

dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59092 Nr: 54-54.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALVES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON ALVES MENDES, Cpf: 

89882261191, Rg: 13260650, Filiação: Leonice Alves Mendes e Edson da 

Silva Mendes, data de nascimento: 11/01/1978, brasileiro(a), natural de 

Tres Lagoas-MS, solteiro(a), Telefone 984206204. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 

31 de outubro de 2015, no período noturno, o denunciado EDSON ALVES 

MENDES conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool. Outrossim, o denunciado é 

motorista profissional, sendo que sua atividade exige cuidados especiais 

com o transporte de cargas, gerando perigo de dano. Na data de 31 de 

outubro de 2015, o denunciado EDSON ALVES MENDES conduzia, em 

estado de embriaguez, o veiculo caminhão Iveco Tector 240E25, cor 

vermelha, ano 2011/2012, placa EYZ 2942. O denunciado conduzia o 

caminhão em zigue-zague, quando então a PM solicitou ao denunciado, 

através de sinalização com luzes e sinais sonoros, que este parasse. 

Ainda assim, o condutor não atendeu à solicitação, obrigando a guarnição 

a acompanhá-lo até o Jardim Planalto, momento em que foi ultrapassado 

pela viatura, vindo a parar após nova solicitação. Diante do exposto, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa 

Excelência EDSON ALVES MENDES, como incurso nas penas do artigo 

306 c/c artigo 298, V, ambos do Código de Trânsito de Brasileiro

Despacho: Vistos etc. Acolho a cota ministerial de ref. 37.Ante o teor da 

certidão de ref. 30, determino a citação por edital do réu Edson Alves 

Mendes, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, com 

prazo de 15 dias.Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação 

do acusado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.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, Laura Azevedo dos 

Santos, digitei.

Aripuanã, 23 de julho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59596 Nr: 360-23.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BINSFELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO BINSFELD, Cpf: 03866913982, Rg: 

4.225.263, Filiação: Ivo Binsfeld e Maria Binsfeld, data de nascimento: 

11/05/1982, brasileiro(a), natural de Campo Êre-SC, solteiro(a), 

comerciante. 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: Consta nos autos do inquérito policial incluso que por 

volta das 23h41min. do dia 15 de fevereiro de 2016, o denunciado DIEGO 

BINSFELD conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool. Outrossim, o denunciado dirigiu 

veículo na via pública, pondo em perigo a segurança alheia, o denunciado 

DIEGO BINSFELD conduzia em via pública o veículo Toyota Hilux 

CD4X4SRV de cor preta, placa NPJ3497, com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool. Ao ser abordado pela Polícia 

Militar, o denunciado apresentava odor etílico, motivo pelo qual foi 

submetido ao teste de alcoolemia, sendo constatado o seu estado de 

embriaguez. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência DIEGO BINSFELD, como 

incurso nas penas do artigo 306 do Código de Trânsito de Brasileiro

Despacho: Vistos etc. Acolho a cota ministerial de ref. 44.Ante o teor da 

certidão de ref. 38, determino a citação por edital do réu, nos termos do 

artigo 361 do Código de Processo Penal, com prazo de 15 dias.Decorrido o 

prazo do edital, não havendo manifestação do acusado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.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, Laura Azevedo dos 

Santos, digitei.

Aripuanã, 23 de julho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57574 Nr: 984-09.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO REGIS TAVARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATO REGIS TAVARES FILHO, 

Filiação: Andresa Oliveira e Renato Regis Tavares, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso procedimento administrativo 

investigatório que, no dia 31/05/2015, por volta das 00h45min, neste 

município e comarca de Aripuanã/MT, o denunciado RENATO REGIS 

TAVARES FILHO adentrou na residência da vítima Marcelo Maforte Lima. 

Segundo apurado, o denunciado em visível estado de embriaguez, 

valendose do fato de não haver ninguém na referida residência, destruiu 

uma das janelas e adentrou sem a devida permissão da vítima. Ante o 

exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia a Vossa Excelência RODRIGO DE ALMEIDA DA SILVA como 

incurso nas penas do artigo 150 do Código Penal

Despacho: Vistos etc. Acolho a cota ministerial de ref. 34.Ante o teor da 

certidão de ref. 26, determino a citação por edital do réu, nos termos do 

artigo 361 do Código de Processo Penal, com prazo de 15 dias.Decorrido o 

prazo do edital, não havendo manifestação do acusado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.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, Laura Azevedo dos 

Santos, digitei.

Aripuanã, 23 de julho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61042 Nr: 1106-85.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN WILIAN DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 Vistos etc.

 Considerando que o denunciado, quando da sua citação, informou que 

contratou o advogado Yosef Sayah para patrocinar sua defesa, bem 

como que até a presente data não foi apresentada a resposta à 

acusação, consoante certificado à ref. 34, determino a intimação do 

mencionado advogado, para que apresente a resposta à acusação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 9867 Nr: 3-95.2002.811.0100

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE CARMEN KNAPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMO BACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 Vistos etc.

Ante a renúncia do advogado dativo outrora nomeado, NOMEIO como 

defensora dativa a Dra. Thais dos Santos Diniz, OAB-DF 35730, advogada 

militante nesta Comarca, que deverá ser intimada da aludida nomeação, 

para promover a competente demanda.

Sendo que, em não havendo recusa, intime-se o executado desta 

nomeação.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20348 Nr: 1023-48.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MALAQUIAS DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wládia C. Maracaba 

Calheiros de Lima -Procuradora Federal - OAB:1515858

 Diante da manifestação da parte autora fl.197, expeça-se RPV conforme 

os cálculos apresentados pela fazenda fls.187/195.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18964 Nr: 1070-56.2006.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER FERREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - OAB:PROC. FEDERAL

 Intime-se a fazenda pública para que se manifeste acerca da petição 

fls.133/141, no prazo de 10(dez) dias, sob pena preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23713 Nr: 1418-69.2009.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:

 Intime-se o advogado do autor para que habilite os herdeiros legais de 

José Pedro dos Santos, prestando informações acerca de seu inventário 

e requerendo o que lhe for de direito, no prazo de 10(dez) dias, sob pena 

de arquivamento do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17181 Nr: 1084-74.2005.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDINO GONSALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROCURADORA FEDERAL/INSS - OAB:3.833

 Intime-se a fazenda pública para que se manifeste acerca da petição 

fls.184/195, no prazo de 10(dez) dias, sob pena preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25122 Nr: 1358-62.2010.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEILA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Intime-se a autora para que tome ciência dos documentos retro juntados e 

requeira o que lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69547 Nr: 458-98.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA DEFINITIVA C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE GUARDA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS 

proposta por ANGELINA FERRARI RIBEIRO neste ato representada por sua 

representante legal LARISSA FERRARI em face de WELLINGTON 

CARDOSO RIBEIRO.

Em audiência de conciliação, as partes firmaram acordo judicial à ref. 43 

dos autos que estabeleceu as obrigações relativas aos alimentos e 

demais gastos extraordinários (plano de saúde, contratação de babá e 

despesas com educação), bem como estabeleceu que a guarda unilateral 

da menor ANGELINA FERRARI RIBEIRO seria exercida pela genitora 

LARISSA FERRARI.

Ao final, requereram a homologação do acordo judicial.

À ref. 50 dos autos, o representante do Ministério Público se manifestou 

pela homologação do acordo judicial, haja vista que foram resguardados 

os direitos indisponíveis da menor.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

HOMOLOGO o acordo formulado pelas partes, 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, III, b do NCPC e § 1º do artigo 9º, da 

Lei nº. 5.478/68, bem como determino a seguinte providência:

- Seja oficiado o empregador do requerido para que proceda a retenção 

mensal correspondente ao valor de 13% incidentes sobre a remuneração 

bruta, o que equivale atualmente ao valor de R$ 737,88, devendo ainda 

realizar o desconto em folha e o respectivo depósito no BANCO DO 

BRASIL S/A (001), AGENCIA 3945-4, CONTA POUPANÇA 6308-8, em 

favor de LARISSA FERRARI, CPF nº: 047.283.349-96 à título de pensão 

alimentícia;

Sem custas judiciais e/ou despesas processuais em razão da concessão 

do benefício da justiça gratuita concedida à ref. 10 dos autos.

Em razão da preclusão lógica, a sentença transita em julgado neste ato.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23808 Nr: 37-89.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRES POLESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO JOSÉ ASSMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Defiro os pedidos retro (fls.211/217) para realização de BACENJUD e 

RENAJUD. Intimem-se as partes para que tomem ciência do resultado e 

requeiram o que lhes for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo e desbloqueio dos bens/valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71956 Nr: 1898-32.2018.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAILON RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Código: 71956

Vistos etc.

 Trata-se de PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO c/c COM 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA proposto pela defesa do acusado 

à ref. 09 dos autos.

O Representante do Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do 

pedido à ref. 19 dos autos.

Pois bem.

As circunstâncias da prisão em flagrante já foram devidamente analisadas 

na decisão judicial que homologou o flagrante, bem como converteu a 

prisão em preventiva (ref. 05), de modo que não vislumbro novidade fática 

apta a alterar o que já foi decidido anteriormente.

Diante do exposto, MANTENHO a decretação da prisão preventiva em face 

do acusado.

Ciência ao MP.

Intime-se a Defesa.
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Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24161 Nr: 393-84.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA ELETRIFICAÇÃO RURAL LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMETA ELETRIFICAÇÃO RURAL LTDA 

-ME, CNPJ: 06368684000165. 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: 06/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT em face de 

COMETA ELETRIFICAÇÃO RURAL LTDA -ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de R$ 16.055,00, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20096846/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/03/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 16.055,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23476 Nr: 1179-65.2009.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDA FERREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Dado o lapso temporal intime-se o requerente para que se manifeste 

acerca da petição fl.154, verso, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21772 Nr: 1030-06.2008.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

PROCURADOR FEDERAL - INSS/MT - OAB:1662176

 Intime-se a fazenda pública para que se manifeste acerca do agravo 

fls.165/171, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de preclusão. Após, 

remeta-se o agravo ao TRF1, suspendendo o feito até o seu retorno.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25126 Nr: 1362-02.2010.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LUDOVINO DE BENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:9935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Defiro os pedidos fls.113 e 114 em seus termos. Após, intime-se o MPF 

para que requeira o que lhe for de direito no prazo de 10(dez) dias, sob 

pena de preclusão.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

P O R T A R I A N.º 23/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ÍTALO OSVALDO ALVES DA 

SILVA, JUIZ SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

Considerando a Lei Municipal nº 626, de 29 de abril de 2003, que 

estabelece como Feriado Municipal o dia 06 de agosto, data comemorativa 

ao Senhor Bom Jesus, Padroeiro da cidade de Campinápolis-MT.

RESOLVE:

Art. 1° - SUSPENDER o expediente do Foro Judicial e Extrajudicial da 

Comarca de Campinápolis, no dia 06.08.2018 (segunda-feira), em razão da 

comemoração do Padroeiro da Cidade;

Art. 2° - PRORROGAR para o 1° dia útil subsequente, os prazos 

processuais que por ventura vencerem nesta data.

 Publique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia desta à Presidência do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Campinápolis, 23 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto – Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40146 Nr: 1587-45.2017.811.0110

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDJF, VFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Processo: 1587-45.2017.811.0110 Código: 40146

Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

1 – A fim de dar cumprimento à resolução da ENFAM n° 04 de 30 de 

Novembro de 2017, REDESIGNO a audiência do dia 29.05.2018, para o dia 

31 de JULHO de 2018, às 08h30min (horário de Cuiabá/MT).

2 – EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as 

partes e as testemunhas.

3 – INTIMEM-SE.

4 – CUMPRA-SE.

 Campinápolis – MT, 16 de maio de 2018.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38777 Nr: 971-70.2017.811.0110

 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: FELICIO TEMRITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 INTIMAR RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37715 Nr: 252-88.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ÕMOREH’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:4215

 INTIMAR RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39459 Nr: 1348-41.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BERTOCO MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 1348-41.2017.811.0110 – CÓDIGO Nº. 39459 - Número/Ano: 

0/2017

AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(A)(S): MÁRCIO BERTOCO MEIRELES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24 de agosto de 2017

 VALOR DO DÉBITO: R$ 33.380,22 (trinta e três mil, trezentos e oitenta 

reais e vinte e dois centavos), em 26 de setembro de 2012.

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 06/08/2018, a partir das 10:00h, por saldo não 

inferior ao da avaliação.

 SEGUNDO LEILÃO: Dia 06/08/2018, a partir das 13:00h, para venda a 

quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o como tal 

valor inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Através do site 

www.balbinoleiloes.com.br

 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Uma área de terras situada no Município e 

Comarca de Campinápolis/MT, com a superfície de 527.33,03 (quinhentos 

e vinte e sete hectares, trinta e três ares e três centiares), desmembrada 

de área maior denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, que 

passou a ter a denominação de Fazenda Novo Rumo III, dentro dos 

seguintes limites e confrontações: Partindo do marca denominado MP01, 

georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM-SAD 69 MC 

51W, coordenadas planas regulares relativas, sistemas UTM E=245803 

metros e N=8374776 metros segue com azimute de 75º05'57'' e distância 

de 654,21 metros, confrontando com que de direito até o MP02 (E=245648 

metros N=8374307), segue com azimute de 09º00'44'' e distância de 

3.301,11 metros, confrontando com Jair de Paula, até o MP3 (E=248213 

metros e N=8372229 metros) segue com azimute de 269º57'00'' e 

distância de 1.146,00 metros, confrontando com Jair de Paula até o MP04 

(E=247067 metros e N=8372228 metros) segue com azimute de 

186º22'31'' e distância de 360,23 metros, confrontando com Jair de Paula 

até o MP05 (E=247027 metros e N=8371870 metros) segue com azimute 

de 214º24'42'' e distância de 396,36 metros, confrontando com Jair de 

Paula até o MP06 (E=246803 metros e N=8371543 metros) segue com 

azimute de 227º01'57'' e distância de 677,83 metros, confrontando com 

Jair de Paula até o MP07 (E=246307 metros e N=8371081 metros) segue 

com azimute de 271º58'36'' e distância de 865,36 metros, confrontando 

com Nelson Sartoreto e outro, até o MP08 (E=245442 metros e N=8371106 

metros), segue com azimute de 350º52'11'' e distância de 1.474,68 metros, 

confrontando com Vitalino Fraveto até o MP09 (E=245208 metros e 

N=8372562 metros), e segue com azimute de 353º03'15'' e distância de 

1.587,65 metros, confrontando com Vitalino Fraveto até o MP01, marco 

inicial desta descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima. 

Obs.: O imóvel situa-se na zona rural de Campinápolis, na estrada rural 

que liga a sede da comarca ao município de Santo Antônio do Leste, a 

aproximadamente 75km da sede da Comarca. O acesso se dá pela 

estrada que liga a sede da Comarca ao Município de Santo Antônio do 

Leste. Aos fundos da Fazenda Chimarrão. Estradas de acesso não 

pavimentadas e em razoável estado de trafegabilidade, servido de 

melhoramentos públicos como Rede de energia elétrica e facilidade para 

instalação de telefonia fixa. O imóvel atualmente possui área de 

aproximadamente de 300ha (trezentos hectares) formados em pastagens 

e as demais áreas em reserva florestal. Imóvel matriculado sob nº. 1574 

no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de 

Campinápolis/MT.

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 3.691.310,00 (três milhões, seiscentos e 

noventa e um mil e trezentos e dez reais), em 19 de março de 2018.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima.

DEPOSITÁRIO(A): Não informado.

ÔNUS: Consta Reserva Legal; Hipotecas em favor Banco Bradesco S/A; 

Penhora nos autos nº. 12247-46.2008.811.0003 – Cód. 416620, em favor 

do Banco Bradesco S/A, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste/MT. Outros eventuais constantes na Matrícula 

Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº 22, Joabe Balbino 

da Silva, Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013 e Luiz Balbino da Silva, 

Famato nº. 66/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento), valor este que deverá incidir sobre o valor de venda do(s) 

bem(ns), e pagos pelo Arrematante. Em caso de suspensão, remição ou 

acordo, a comissão devida será de 2,5% (dois e meio por cento) da 

avaliação a título de comissão.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente 

de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% (vinte 

por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 24 

horas.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

PARCELAMENTO: O pagamento poderá ser parcelado, o arrematante 

deverá pagar em até 08 (oito) parcelas (Art. 885 do CPC). OBS: Lances à 

vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance 

ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o executado MÁRCIO BERTOCO 

MEIRELES, e seu cônjuge se casado for, BANCO BRADESCO S/A, na 

qualidade de Credor Hipotecário, 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.

Campinápolis/MT, 03 de julho de 2018.

WANESSA DOS PASSOS FARIAS

Gestora Judiciária

Juizado Especial
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25796 Nr: 819-66.2010.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMIVAN JACINTO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696 MG, LUIZ ANTONIO FILIPELLI - OAB:152.80-A, 

Rubens Gaspar Serras - OAB:119.859SP

 Procedo à intimação da parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar sobre o pedido de desarquivamento, sob pena dos autos 

serem novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27289 Nr: 1013-32.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OILDES MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo legal, oferecer 

resposta à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25734 Nr: 757-26.2010.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696 MG, LUIZ ANTONIO FILIPELLI - OAB:152.80-A, 

Rubens Gaspar Serras - OAB:119.859SP

 Procedo à intimação da parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar sobre o pedido de desarquivamento, sob pena dos autos 

serem novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25082 Nr: 108-61.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CAMPOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBER WILIAN GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROYTTMEN PIRES 

DA SILVA - OAB:13983/A

 Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo legal, apresentar 

resposta à impugnação.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90793 Nr: 2963-19.2016.811.0040

 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: GEREMIAS REINALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:RS - 91.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.1. Considerando que o litígio como posto é improvável uma 

composição entre as partes, deixo de designar audiência de conciliação e 

passo a sanear o feito (artigo 357 do CPC).2. Com relação à preliminar 

alegada pela parte Requerida, entendo que confunde-se com o mérito da 

causa.Assim, não havendo qualquer questão processual pendente, dou o 

feito por saneado.3. Os pontos controvertidos são: a) a existência de 

lesões e qual seria sua natureza: temporária ou permanente; b) a 

comprovação do nexo causal entre o evento danoso (acidente de trânsito) 

e as lesões sofridas pela parte Autora.4. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015).5. Defiro a produção de prova pericial. Nomeio o Dr. LUIZ 

ANTONIO ZANELLA (CRM/MT 7327), podendo ser encontrado Rua das 

Nogueiras, n.º 72, Bairro Centro, Sinop/MT (CLÍNICA SOT (Serviço de 

Ortopedia e Traumatologia), telefone: 66 3532.5265, sob a fé de seu grau 

e independente de compromisso (Código de Processo Civil, artigo 422). 

(...) .Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80050 Nr: 345-54.2012.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBM IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA, JOÃO 

SOKOLOVSKI, RODRIGO NICARETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, GABRIELA DE ABREU VERAS - OAB:34984/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, os presentes 

embargos.Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais, 

as quais já foram recolhidas, e aos honorários advocatícios, os últimos no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85 do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

desapensem-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Cláudia, 20 de julho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86007 Nr: 601-89.2015.811.0101

 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: ELIANE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPANSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA - COPAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/RS 28753

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte requerida 

acerca do despacho abaixo transcrito, em razão de que o mesmo não 

estava cadastrado nestes autos quando houve a intimação anterior: 

Vistos. 1. 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. 2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime 

o apelante para apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures 
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mencionado. 3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo 

(art. 1.010, §3º, do CPC). 4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50655 Nr: 35-53.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPENSADOS TROMBETTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e, por 

conseguinte, INDEFIRO os pedidos do executado, determinando o 

prosseguimento do feito.2. Intime-se a parte exequente para atualizar o 

valor do débito ou requerer o que de direito, considerando o pedido de 

suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias pela informação do 

executado ter aderido ao plano de parcelamento da Lei 12.865/2013.3. 

Intime-se a executada da presente decisão.4. Diligências 

necessárias.Cláudia, 20 de julho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80115 Nr: 421-78.2012.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MAYER LTDA - EPP, 

ROBERTO PAULO BREMBATI, KETHYUSCIA HANGAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Ante o exposto, a) REJEITO os embargos monitórios, constituindo-se de 

pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 28.267,17 (vinte e oito 

mil, duzentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos) em favor do 

Autor com relação ao requerido Roberto Paulo Brembati, com juros de 

mora e correção monetária pelo INPC ambos desde o ajuizamento da ação, 

e determino a intimação do Requerido, prosseguindo-se na forma prevista 

no Livro I, Título VIII, Capítulo X, do Código de Processo Civil (cumprimento 

de sentença). b) INDEFIRO a denunciação a lide.Custas processuais e 

honorários advocatícios pelo embargante, os últimos arbitrados em 10% 

do valor atualizado da causa, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC.P. R. (...) 

Cláudia, 20 de julho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48021 Nr: 527-16.2007.811.0101

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANDRÉ SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO ANDRÉ SILVA DE SOUZA, 

Rg: 19894412002-0, Filiação: Francisco Luiz de Souza e Maria do Carmo 

da Silva, data de nascimento: 10/09/1977, brasileiro(a), natural de 

Imperatriz-MA, casado(a), churrasqueiro. 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 Ação Penal movida pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em face de Francisco André Silva de Souza, 

pela prática do delito tipificado no art. 129, §9° do Código Penal. BEM 

COMO INTIMAÇÃO DO RÉU, para comparecer em AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO a ser realizada no dia 23 de Outubro de 2018, às 15:00 

horas, Fórum da Comarca de Cláudia/MT, sito à Avenida Gaspar Dutra, 

s/nº, centro.

Despacho: Autos n° 2007/18(Id. 48021)Ação PenalAutor: MINISTÉRIO 

P Ú B L I C O R é u :  F R A N C I S C O  A N D R É  S I L V A  D E 

SOUZAVistos.1.Analisando-se o conteúdo da defesa escrita apresentada 

pelo réu, verificam-se alegações de mérito, tornando-se, desse modo, 

imprescindível a instrução processual. Ademais, não existe, até o 

presente momento, prova manifesta de exclusão de ilicitude ou 

culpabilidade (CPP 397, I e II), o fato aparentemente não é atípico (CPP 397, 

III) nem tampouco está caracterizado causa alguma de extinção de 

punibilidade (CPP 397, IV). Cumpre destacar que pela letra da lei, 

observa-se que a absolvição sumária somente será possível quando 

verificada a existência de manifesta, evidente, ou seja, inequívoca, de um 

dos casos previstos no artigo supra-mencionado.Sobre o tema leciona 

Andrey Borges de Mendonça, em sua obra ‘Nova reforma do Código de 

Processo Penal’ (São Paulo: Editora Método, 2008): “A decisão de 

julgamento antecipado deve ser reservada para hipóteses excepcionais, 

em que existir prova inequívoca quanto à ocorrência de uma das 

situações indicadas. Na dúvida, deve o magistrado indeferir o julgamento 

antecipado. Aqui o princípio deve ser o ‘in dúbio pro societatis’.”A esse 

respeito, esclarece Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer:“(...) 

fundamental haver certeza inabalável das suas ocorrências para que se 

possa firmar o decreto absolutório de forma sumária. Se houver alguma 

dúvida, não há de se cogitar da absolvição sumária. O raciocínio é o 

mesmo que se aplicava – e também ainda se aplica – às hipóteses de 

absolvição sumária no procedimento específico do Júri.” (in Comentários 

ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 1ª ed, 2ª tiragem. Rio 

de Janeiro: Editora Lúmen, 2010, p. 800).2.Assim sendo, inexistente 

qualquer das hipóteses de absolvição sumária do acusado (art. 397, CPP), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de outubro de 

2018, às 15:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa residentes na Comarca, bem como 

realizado interrogatório do acusado (art. 400, CPP). 3.Se necessário, 

depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora da Comarca 

(art. 222, § 1º, CPP).4.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.5.Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública. 

6.Diligências Necessárias.Cláudia, 10 de julho de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARYANE LARISA DE 

SOUZA, digitei.

Cláudia, 18 de julho de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83051 Nr: 378-73.2014.811.0101

 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): GUILHERME DE LARA GHISI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Citação à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, devendo 

o(a) advogado do(a) Exequente acompanhar o andamento da deprecada 

naquele juízo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83051 Nr: 378-73.2014.811.0101

 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): GUILHERME DE LARA GHISI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Citação à Comarca de Curitiba/PR, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Exequente acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82056 Nr: 1245-03.2013.811.0101

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO PERDONCINI E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO WEINCH, MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francislei de Souza Castanha - 

OAB:PR/67450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601/O

 Intimação do advogado Rafael Lopes de Oliveira Casati, OAB/MT n° 

19724/O para DEVOLUÇÃO, “NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS”, dos 

presentes autos que encontram-se em carga com Vossa Senhoria e que 

até a presente data não foram devidamente devolvidos.

 Outrossim, informo que caso os autos não sejam devolvidos no prazo 

estipulado, serão tomadas as medidas previstas na CNGC-GJ/MT – Art. 

431, Seção 10 do Capítulo II e seguintes, “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90202 Nr: 721-98.2016.811.0101

 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): INDÚSTRIA DE MADEIRAS PERONDI LTDA, 

OBERDAN ASSIS PERONDI, VITALINO PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de execução de título extrajudicial onde os três executados já 

foram citados e a parte Exequente, conforme pedido constante na 

Referência 32, requer a expedição de alvará de levantamento do valor 

bloqueado via sistema Bacenjud bem como indicou à penhora imóvel objeto 

da matrícula n. 1934 do CRI local. Ainda, requereu novamente a penhora 

on line.

A priori, considerando que os executados foram intimados do bacenjud 

realizado, tendo interposto embargos à execução (código 93825), 

rejeitados liminarmente nesta data, posto não terem preenchido o artigo 

917, § 3º do Código de Processo Civil, determino a expedição de alvará de 

levantamento do valor bloqueado, constante na Referência 28.

2. Ainda, nos termos do § 5º, do artigo 838, do Código de Processo Civil, 

formalize por termo a penhora do bem indicado (Referência 32), devendo 

ser oficiado o 1º Ofício Extrajudicial de Cláudia para dar cumprimento à 

penhora. Deverá ainda o exequente comprovar nos autos a penhora 

realizada, mediante apresentação da matrícula atualizada, no prazo de 10 

(dez) dias.

3. Cumpridas referidas determinações, expeça-se mandado de avaliação 

e intimem-se as partes para manifestar-se acerca da mesma, no prazo de 

15 (quinze) dias.

5. Em seguida, conclusos para ulteriores deliberações ou para início dos 

atos de expropriação do bem.

6. Intimem-se.

7. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53378 Nr: 1360-29.2010.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTONIO BASTIAN, MARISA FÁTIMA 

NOVAKOWSKI BASTIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA BENTO DA SILVA, GERVÁSIO 

CASTRO ALVES, OLEGÁRIO SASSI, NELSON EXPEDITO SEGANFREDO, 

SALETE LUCIA SEGANFREDO, MARIA MAGALHÃES CASTRO, WALTEMIR 

FERNANDES, DEUZELITA GNATA FERNANDES, Juracy Fagundes Sassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Citação à Comarca de Curitiba/PR, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Exequente acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81760 Nr: 940-19.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUNKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Intimação do advogado Adriano Bulhões dos Santos, OAB/MT n° MT8182 

para DEVOLUÇÃO, “NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS”, dos presentes autos 

que encontram-se em carga com Vossa Senhoria e que até a presente 

data não foram devidamente devolvidos. Outrossim, informo que caso os 

autos não sejam devolvidos no prazo estipulado, serão tomadas as 

medidas previstas na CNGC-GJ/MT – Art. 431, Seção 10 do Capítulo II e 

seguintes, “O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos 

de devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa."

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51984 Nr: 1357-11.2009.811.0101

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA PALHARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE ALVES DE GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 390/2009 (Id. 51984)

Cumprimento de sentença

Requerente: JOÃO BATISTA PALHARIN

Requerido: MARIA JOSÉ ALVES DE GOUVEIA

Vistos.

SENTENÇA

Diante das informações de que a executada não foi encontrada, assim 
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como bens penhoráveis em seu nome, com fundamento no § 4º, do artigo 

53, da Lei nº 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, autorizando a devolução dos documentos da Exequente, se 

requerido.

No mais, expeça-se certidão de dívida, conforme requerido à fl. 55, pelo 

valor atualizado da dívida.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se somente a parte Exequente.

Oportunamente, arquive-se.

Demais diligências necessárias.

Cláudia, 19 de Julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62197 Nr: 1265-16.2012.811.0105

 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: Elza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não Padronizados NPL I (FIDC NPLI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349/SP

 Vistos;

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de setembro 

de 2018, às 15h00.

 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.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61298 Nr: 441-57.2012.811.0105

 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: Divina Pereira de Jesus

 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.

INTIME-SE a parte requerente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias sobre a certidão de fls. 96.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63158 Nr: 558-14.2013.811.0105

 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: Maria de Jesus Pereira Ramos

 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.

INTIME-SE a parte requerente para que impulsione o feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39250 Nr: 747-94.2010.811.0105

 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: David Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. Missio & Cia Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035

 Vistos.

Mantenho a decisão de fls. 53/54, pelos seus próprios fundamentos.

No mais, especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos:

 “Propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61287 Nr: 430-28.2012.811.0105

 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: Marisa Madalena dos Santos Jandrey

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú (Unibanco), Lojas Ponto Frio Globex 

Utilidades S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A, Mauricio Marques Domingues - 

OAB:175.513/SP, Paulo A. Ciari de Almeida Filho - OAB:130.053/SP, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos:

 “Propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).
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 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.: 80907 Nr: 2658-97.2017.811.0105

 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: A. R. O. N.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., Dou por encerrada a 

instrução. .Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC, e julgo PROCEDENTE o pedidos da ação para: a) 

DECLARAR o direito ao salário-maternidade em favor da parte autora; b) 

DETERMINAR que o réu Instituto Nacional do Seguro Social – INSS implante 

o benefício citado em favor da parte autora, tendo como data de início do 

benefício a data do parto. c) CONDENAR Instituo Nacional do Seguro 

Social – INSS ao pagamento das parcelas devidas e vencidas, corrigidas 

monetariamente – Lei n. 6.899/81 -, a partir do vencimento de cada, com 

base no IPCA-E (STF, ADIs 4357 e 4425 ), e juros em 1% (um por cento) 

ao mês, a contar da citação em 25/04/2012. d) CONDENAR a ré ao 

PAGAMENTO dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, em razão do 

lapso temporal de duração deste processo, atuação das partes e grau de 

dificuldade do feito. Descabem custas. Prescinde reexame necessário 

(artigo 496, §3º, I, do CPC). Transitada em julgado a sentença, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65009 Nr: 440-04.2014.811.0105

 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: Erioslene de Sousa Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos:

 “Propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63310 Nr: 712-32.2013.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KKSL, DdSCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEIDIVAL SCHROCKE LOOSE, Cpf: 

96396652234, Rg: 2283744-2, Filiação: Albertina Schrocke Loose e 

Valdemiro Loose, data de nascimento: 10/05/1988, brasileiro(a), natural de 

Cacoal-RO, casado(a), moto-taxista, Telefone (66) 8124-8983. 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 @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação revisional de guarda combinada com 

pedido de alimentos movida por DANIELA DE SOUZA CANDIDO LOOSE em 

face de CLEIDIVAL SCHROCKE LOOSE em benefício K.K.S.L. uma vez que 

o Requerido que detém a guarda legal teria se mudado para a cidade de 

Cacoal - Rondônia

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fls. 53/54, 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, EDELVAN MEZOMO 

MAURER , digitei.

Colniza, 21 de maio de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37915 Nr: 1597-85.2009.811.0105

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALMIRO DE BRITO CARVALHO, Rg: 

423002, Filiação: João José de Carvalho e Maria Izaura de Brito, data de 

nascimento: 06/08/1959, brasileiro(a), viúvo(a), lavrador. 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 de destituição do poder familiar com 

pedido de liminar de suspensão do poder familiar e colocação em família 

substituta que move o Ministério Público Estadual contra Valmiro de Brito 

Carvalho e em benefício de P.M.V. e E.V.B.. Alega a parte autora que o 

Requerido não possui condições mínimas de exercer o poder familiar, bem 

como estaria praticando atos de atentado violento ao pudor.

Despacho/Decisão: Vistos.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), 
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CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora para impulsionar ao feito.Deixo 

de aplicar a multa do art. 249 do ECA, eis que se exige procedimento 

próprio, no qual deve-se garantir a ampla defesa e o contraditório.DÊ-SE 

vista ao Ministério Público para que requeira o que entender necessário à 

defesa do interesse de Patrícia Mariano Verneck e Elisangela Verneck 

Brito, hoje maiores de idade.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, EDELVAN MEZOMO 

MAURER , digitei.

Colniza, 21 de maio de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36060 Nr: 2288-36.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JÚLIO CÉSAR DA SILVA, Filiação: 

Armando Roberto da Silva e Lucélia de Oliveira Silva, data de nascimento: 

08/10/1989, brasileiro(a), natural de Cerejeiras-RO, solteiro(a), lavrador. 

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: Narra a denúncia que o denunciado Júlio César da Silva, 

na companhia do menor F. V. de A., subtraiu mediante grave ameaça de 

morte, um aparelho celular Nokia , cor prata, avaliado em R$ 60,00 e R$ 

40,00 reais em espécie pertencente à vítima Juliana dos Santos Silva

Despacho: Vistos etc.;Ante o teor da certidão de fls. 60, na toada da cota 

ministerial de fls. 87/87-vº, determino que se proceda a citação do 

acusado por edital, conforme previsão contida no artigo 361, caput, do 

Código de Processo Penal.Transcorrido o prazo para resposta (15 dias), 

CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vistas dos autos ao representante do Ministério 

Público para se manifestar.Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para 

deliberações.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, EDELVAN MEZOMO 

MAURER , digitei.

Colniza, 24 de maio de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 63424 Nr: 829-23.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanir de Souza Cavalheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVANIR DE SOUZA CAVALHEIRO, 

Filiação: Malvina de Souza Cavalheiro e Leoclides dos Santos Cavalheiro, 

data de nascimento: 03/02/1982, brasileiro(a), natural de Santa Helena-PR. 

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: Denúncia em desfavor de IVANIR DE SOUZA 

CAVALHEIRO como incursa no art. 163, III, do Código Penal.

Despacho: Visto e bem examinado.Preenchidos os requisitos do art. 41 do 

CPP e não sendo o caso de rejeição liminar – arts. Art. 395 e 396, ambos 

do CPP -, RECEBO a presente denúncia em face de IVANIR DE SOUZA 

CAVALHEIRO, vulgo “SUZI ou DOIDINHA, qualificado nos autos, como 

incurso na conduta descrita no art. 163, III, do CP.Cite-se a acusada para 

responder, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário – art. 396 e ss. do CPP.Deverá ser indagado possui condições 

de constituir advogado nos autos ou se pretende a nomeação de 

advogado dativo. Deve ser advertido, ainda, de que não apresentada a 

resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la - § 

2º do art. 396-A do CPP.Após, volte os autos concluso para a análise de 

eventual hipótese de absolvição sumária – art. 397 do CPP - ou 

designação de dia e hora para a audiência – art. 399 do CPP.Outrossim, 

DEFIRO os requerimentos ministeriais de fls. 59. Atenda-se conforme 

requerido.Cientifique-se o Ministério Público.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, MAGNUM DE 

FIGUEIREDO MARISCO, digitei.

Colniza, 22 de agosto de 2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89277 Nr: 2409-15.2018.811.0105

 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: EDDC, WDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo legal, emendar a inicial, a fim de 

correção do valor da causa, com espeque no art. 292, III do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem 

análise do mérito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62562 Nr: 1637-62.2012.811.0105

 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: Anuar Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO que a parte autora comprove no prazo de 30 dias o 

indeferimento do benefício na via administrativa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62536 Nr: 1610-79.2012.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MANdS, LNGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INTIME-SE a parte autora para que impulsiona o feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

AS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000045-53.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA OAB - MT0020617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO EMILIO RODRIGUES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Vistos etc. CITE-SE a parte executada para pagar a dívida em até 03 dias 

(artigo 829 do CPC). Deixo de arbitrar honorários advocatícios de 

sucumbência em respeito ao art. 54 da Lei n. 9.099/95. Determino que no 

mandado de citação constem, também, a ordem de penhora e a avaliação 

a ser cumprida pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem indicados pela parte executada e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de 

justiça não encontrar a parte executada, 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 a parte executada 

duas vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará 

a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Uma vez 

efetuada a penhora, REMETA-SE os autos para o conciliador para que 

realize a audiência a que se refere o art. 53, § 1º, da Lei n. 9.099/95. 

Acaso as partes não se conciliem, a parte executada poderá oferecer 

embargos, escritos ou verbalmente (os quais serão reduzidos a termo), 

NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, venham os autos conclusos para extinção, 

nos moldes do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 29 de maio de 2018. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-72.2013.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ESOLINA NIMER BUSS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT0011455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATO-GROSSENSES 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 COLNIZA SENTENÇA Processo: 

8010064-72.2013.8.11.0105. REQUERENTE: ESOLINA NIMER BUSS COSTA 

REQUERIDO: CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATO-GROSSENSES S/A 

Vistos etc. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. DECIDO fundamentadamente. O art. 3º. Inciso I, da Lei n. 

9.099/95, determina que o Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas aquelas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo. Quanto ao valor da causa, o legislador 

tratou sobre o tema nos art. 291 a 293 do CPC. Cumpre mencionar que não 

houve inovação significativa quanto ao tratamento dado pelo CPC/73 – 

diploma legal vigente à época da propositura da ação -, eis que a 

legislação praticamente foi mantida sem alterações, apenas aproveitou o 

ensejo para consagrar no âmbito legal o que era entendimento 

sedimentado nos tribunais superiores. Pois bem. Na forma do art. 292, 

inciso VI, do CPC, o valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles; Perlustrando os autos 

é possível inferir que a parte autora cumulou dois pedidos, quais sejam: a) 

condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização pelos 

danos morais, em tese, experimentados; e b) condenação ao pagamento 

de reparação pelos danos materiais supostamente perpetrados. Com 

efeito, o valor da indenização pleiteada pelo prejuízo material é de R$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos reais), enquanto a indenização buscada em 

razão dos danos morais atinge o patamar de 100 (cem) salários mínimos. 

Ora, a soma dos valores dos pedidos cumulados supera em muito o limite 

do art. 3º, inciso I, da Lei n. 9.099/95, motivo pelo qual este Juizado não 

detém a competência para conciliar, processar e julgar a presente 

demanda, sendo de rigor a extinção do feito sem apreciar o mérito. Nesta 

senda, tendo em vista a ausência do pressuposto processual da 

competência, a extinção do presente feito é a medida que se impõe ao 

caso em tela. Ante o exposto, com fulcro no art. 51, caput, da Lei n. 

9.099/95, c.c. art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTA a presente ação, SEM 

RESOLVER O MÉRITO. DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P.R.I.C. Submeto os 

autos ao MM.º Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco 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. COLNIZA, 14 de junho de 2018. 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-72.2013.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ESOLINA NIMER BUSS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT0011455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATO-GROSSENSES 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 COLNIZA SENTENÇA Processo: 

8010064-72.2013.8.11.0105. REQUERENTE: ESOLINA NIMER BUSS COSTA 

REQUERIDO: CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATO-GROSSENSES S/A 

Vistos etc. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. DECIDO fundamentadamente. O art. 3º. Inciso I, da Lei n. 

9.099/95, determina que o Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas aquelas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo. Quanto ao valor da causa, o legislador 

tratou sobre o tema nos art. 291 a 293 do CPC. Cumpre mencionar que não 

houve inovação significativa quanto ao tratamento dado pelo CPC/73 – 

diploma legal vigente à época da propositura da ação -, eis que a 

legislação praticamente foi mantida sem alterações, apenas aproveitou o 

ensejo para consagrar no âmbito legal o que era entendimento 

sedimentado nos tribunais superiores. Pois bem. Na forma do art. 292, 

inciso VI, do CPC, o valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles; Perlustrando os autos 

é possível inferir que a parte autora cumulou dois pedidos, quais sejam: a) 

condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização pelos 

danos morais, em tese, experimentados; e b) condenação ao pagamento 

de reparação pelos danos materiais supostamente perpetrados. Com 

efeito, o valor da indenização pleiteada pelo prejuízo material é de R$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos reais), enquanto a indenização buscada em 

razão dos danos morais atinge o patamar de 100 (cem) salários mínimos. 

Ora, a soma dos valores dos pedidos cumulados supera em muito o limite 

do art. 3º, inciso I, da Lei n. 9.099/95, motivo pelo qual este Juizado não 

detém a competência para conciliar, processar e julgar a presente 

demanda, sendo de rigor a extinção do feito sem apreciar o mérito. Nesta 

senda, tendo em vista a ausência do pressuposto processual da 

competência, a extinção do presente feito é a medida que se impõe ao 

caso em tela. Ante o exposto, com fulcro no art. 51, caput, da Lei n. 
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9.099/95, c.c. art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTA a presente ação, SEM 

RESOLVER O MÉRITO. DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P.R.I.C. Submeto os 

autos ao MM.º Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco 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. COLNIZA, 14 de junho de 2018. 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-80.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para que, no 

prazo de cinco dias, manifeste-se acerca da petição de ID 14082551.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000064-59.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para que, no 

prazo de cinco dias, manifeste-se acerca da petição de ID 14083507.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-75.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Faço averbar a minha suspeição para atuar no feito, com 

fulcro no art. 145, § 1º, do CPC. ENCAMINHEM-SE imediatamente os autos 

para o Magistrado substituto desta Comarca, sem prejuízo das anotações 

de praxe. ÁS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 19 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000024-77.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS OAB - MT0016496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA DECISÃO Processo: 

1000024-77.2018.8.11.0105. EXEQUENTE: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se 

de ação de execução proposta contra a FAZENDA PÚBLICA. A executada 

foi devidamente citada. Às fls. 14/15 a parte executada pugnou pela 

expedição de ofício de requisição de pequeno valor, chamando a atenção 

quanto ao procedimento disciplinado do Provimento n. 11/2017 do 

Conselho da Magistratura. Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente 

para que apresente a certidão de honorários original à Secretaria da Vara 

dos Juizados Especiais, devendo a Serventia arquivá-la em pasta própria 

e certificar o quanto nos autos. Após, em obediência ao art. 910, § 1º, do 

CPC, tendo em vista a concordância pela executada quanto ao valor da 

dívida exequenda, EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor em favor da 

parte exequente, na forma do art. 535, § 3º, II, também do CPC. Quanto à 

expedição do ofício RPV, a Secretaria deverá se atentar quanto ao 

Provimento n. 11/2017 do Conselho da Magistratura (Remessa dos autos à 

Central de Cálculo do TJMT etc.). Uma vez comunicado o levantamento dos 

valores, o exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, para 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da ação. Finalmente, cumpridas as determinações acima, tornem 

conclusos para sentença de extinção. Intimem-se as partes. Colniza, 20 

de julho de 2018. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000067-48.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROMAO DE AVILA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ALVES DE SOUZA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE OAB - MT3639/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o polo ativo para que se 

manifeste acerca do documento de ID 11687112.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010092-69.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS OAB - MT0016496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para que, 

dentro do prazo de cinco dias, manifeste-se acerca da petição de ID 

12531974.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-80.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO)

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Vistos etc.; Considerando o petitório de id. n.º 9501580, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. EXPEÇA-SE o competente Alvará. Em seguida, INTIME-SE a 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colniza-MT, 19 de outubro de 2017. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60344 Nr: 83-13.2012.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 
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MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Com a juntada da procuração de fl. 56 caracteriza o comparecimento 

espontâneo do requerido, caracterizando inicio do prazo para contestar 

(art. 239, §1°, do CPC).

Portanto, como não há noticia de contestação até hoje, DECRETA-SE a 

revelia do requerido, o que, apenas tornará ausente a peça contestatória, 

pois não há efeito material da revelia (direito indisponível) e há constituição 

de defesa.

Por isso:

1. À parte-autora para especificar provas;

2. Ao MP para manifestação;

3. Após, conclusos.

 Cumprir.

Cotriguaçu, 12 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80481 Nr: 1330-19.2018.811.0099

 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: ACDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte Autora 

para manifestar sobre a Decisão de Ref 05

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32966 Nr: 1161-47.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER VALERIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 DEFERE-SE o pleito da parte-autora.

À SECRETARIA para:

1. Vistas às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76941 Nr: 3493-06.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA MARTINS THEODORO, Cpf: 

04550867108, Rg: 238444-5-0, Filiação: Cleuza Martins dos Santos e 

Vicente Theodoro, data de nascimento: 20/12/1990, natural de Tangará da 

Serra-MT, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

REGINALDO CRISTIANO CORDEIRO DOS SANTOS, Rg: 17963460 , 

Filiação: Ineis Aparecida dos Santos e Reginaldo Cordeiro dos Santos, 

solteiro(a), Telefone (66)984271483. 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, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora 

compita à parte-autora o pagamento das custas, suspende-se a 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS – À SECRETARIANomeada como Defensor (fl. 05), 

fixam-se como honorários advocatícios ao advogado EMERSON 

MONTEIRO TAVARES (OAB/MT 19.703) o valor de 03 URH (consoante 

Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a 

teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato 

Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 20 de junho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76925 Nr: 3482-74.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILVANI P DE L TONETTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto a certidão de ref. 27, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35100 Nr: 61-86.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR pessoalmente a parte-autora para quapresente o requerimento 

administrativo (ou agendamento, pelo meno. Ver endereço indicado na 

ocasião da audiência última;

2. Não feito, conclusos;

3. Do contrário, manter o cumprimento da decisãanterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76419 Nr: 3121-57.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): JEFERSON CATTANI GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 
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OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando o teor da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, bem como 

a certidão de decurso de prazo constante nos autos, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito. PRAZO: 10 dias;

2. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 20 de julho de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79572 Nr: 745-64.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando o teor da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito. PRAZO: 10 dias;

2. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 20 de julho de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73340 Nr: 973-73.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 Vistos...

Com razão a parte-autora.

Constatou-se que a sentença prolatada nos autos não arbitrou URH ao 

advogado Florentino Aparecido Martins, mesmo tendo ele sido nomeado 

para patrocinar os interesses da parte-autora.

Por isso, nomeado como defensor, fixam-se como honorários advocatícios 

ao advogado FLORENTINO APARECIDO MARTINS (OAB/MT – 9.659-B) o 

valor de 04 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em 

conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve o presente como certidão 

para cobrança de honorários (devidamente selada).

No mais, à SECRETARIA para:

1. ARQUIVAR os autos novamente.

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 20 de julho de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78984 Nr: 384-47.2018.811.0099

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA RONDONORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.CONDENA-SE a parte-autora ao 

pagamento das despesas (que incluem as custas – art. 84 do CPC), 

remanescentes, se houver. DEIXA-SE de condenar em honorários 

advocatícios, considerando que não houve a angularização processual.IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for requerido, 

ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 20 de julho de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29866 Nr: 806-71.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FÉLIX DE OLIVEIRA - Vulgo 

"Vermelho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a defesa da sessão para 

julgamentovpelo Egrégio Tribunal do Júri designada para o dia 31/08/2018, 

bem como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34034 Nr: 454-45.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/O

 Vistos...

Incialmente, verifica-se que a contestação não suscitou preliminares, bem 

como descabe falar em cenário indicado pelos arts. 350 e 351, ambos do 

CPC.

 Impugnação à contestação rebateu os argumentos lançados.

Analisando-se o contexto processual, salienta-se que não é caso de 

“julgamento antecipado” (arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade 

de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Comprovação de vínculo trabalhista da parte-autora com o Município de 

Cotriguaçu;

? Comprovação de vínculo trabalhista da parte-autora com a FUNASA;

? Responsabilidade do Município de Cotriguaçu ao pagamento de férias, 

13º salário e FGTS à parte-autora;

? As próprias questões de mérito.

MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido indicação de provas pretendidas (testemunhal- 

[fl. 26 e 78] e depoimento pessoal – [fl. 78]), de rigor da designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE audiência de instrução para o dia 23.08.2018, às 

11h00min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Por tanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR pessoalmente a parte-autora, para fins de depoimento pessoal 

(pleito da parte-requerida);

2. INTIMAR a parte-requerida (Município de Cotriguaçu) para comparecer à 

audiência, bem como para querendo, arrolar testemunhas ou trazê-las 

para a audiência;

3. Caso haja indicação de testemunha a ser ouvida por Precatória, desde 

já fica autorizada a expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo 

de quem requerer.
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 Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é encargo do 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, 

data e local da audiência.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 18 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54618 Nr: 778-55.2018.811.0034

 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: JOANA GASPAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:138065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial e sua emenda.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 20 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55577 Nr: 1292-08.2018.811.0034

 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: Geovania Ferreira dos Santos, Espólio de Josefa Maria 

Ferreira, Jonas Ferreira, Marcelino Ferreira, Idemário Ferreira, Josué 

Ferreira, Simone Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zurich Santander Brasil Seguros e Previdencia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, o artigo 98 e os ss. do CPC devem ser interpretados à luz da 

Carta Magna, devendo a parte comprovar sua insuficiência de recursos.A 

requerente, in casu, acostou tão somente uma declaração de que não 

possui condições para recolher as custas sem prejuízo próprio ou à 

família, documento unilateral e que não se presta a comprovar a 

miserabilidade alegada.Nesta medida, ante a previsão constitucional, não 

pode o Juízo conceder a benesse arbitrariamente, pautado em meras 

conjecturas acerca da condição financeira da parte.Além do mais, sendo 

as custas judiciárias recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de 

assistência.Salienta-se, ainda, que de acordo com o CPC os 

jurisdicionados têm a faculdade de solicitar parcelamento das custas 

processuais.Por tal razão, INTIME-SE a requerente para, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, completar a petição inicial, trazendo 

comprovantes do recolhimento das custas e despesas processuais ou 

documentos hábeis a comprovar a alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (arts. 99, §2º, e 290 do 

CPC).Cumprida a diligência ou certificado o decurso do prazo assinalado, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 20 de julho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53590 Nr: 324-75.2018.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO NUNES DA COSTA, Doralina Rodrigues dos 

Santos, Antonio Nunes dos Santos Filho, Edina Nunes da Costa, Elza 

Nunes da Costa, Hélio Nunes da Costa, Osvaldo Nunes da Costa, Maria 

Celma Nunes da Silva, Marilei Nunes da Costa Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de óbito anexada, DECLARO aberto o inventário dos 

bens deixados pelo falecimento de ANTONIO NUNES DOS SANTOS, pelo 

rito sumaríssimo do arrolamento, e nomeio como inventariante LEANDRO 

NUNES DA COSTA, independentemente da subscrição de termo e de 

prestação de compromisso legal, ficando, todavia, cientificado de que 

deverá bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhe foram 

confiadas (CPC, Art. 660).INTIMEM-SE os demais herdeiros para se 

manifestarem acerca das primeiras declarações no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Dom Aquino/MT, 20 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32721 Nr: 1408-87.2013.811.0034

 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: HELENA CLEMENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Dom Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Vistos etc.

Considerando que após o retorno dos autos à 1ª instância as partes nada 

requereram (ref. 77), ARQUIVEM-SE os autos com as devidas anotações, 

comunicações e baixas de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 20 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38699 Nr: 914-57.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO HARUO SASSAGIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR PEREIRA DA SILVA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, Natália de Andrade Castelo Branco Diniz- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:
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 Vistos etc.

Interposto o recurso de apelação e decorrido o prazo para apresentação 

das contrarrazões, considerando ainda que de acordo com o CPC não há 

mais juízo de admissibilidade do recurso de apelação no órgão “a quo”, 

certifique-se e remetam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 20 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 39246 Nr: 1184-81.2015.811.0034

 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: Adezeane Amorim dos Santos, CLAUDECI DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE SOUZA AQUINO, MARGARETH 

DE SOUZA AQUINO, Eudinete Júnior Torres Amorim, Adelalicia Amorim dos 

Santos, SILEMAR RIBEIRO DA SILVA, Maria Aparecida da Silva, Eleny 

Torres de Amorim, Amarildo Marques Guimarães, Andressa Ferreira de 

Alesio Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública Estadual teve seus trabalhos 

suspensos nesta Comarca por meio da portaria nº 779/2017 e do Ofício 

183/DP/DAQ/2017, bem como o certificado à ref. 78, NOMEIO o Dr. Islei 

Ribeiro de Morais, inscrito OAB/MT 21825-0, como defensor dativo dos 

requerentes.

Desde já, fixo 06 (seis) URHs a título de honorários advocatícios, 

conforme tabela da OAB/MT e art. 303 da CNGC e levando em conta a 

quantidade de atos já realizados no feito, a serem custeados pelo Estado.

 No mais, em vista do aceite da nomeação da curadora da requerida, 

INTIME-A para apresentar contestação, no prazo legal.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 20 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50480 Nr: 2414-90.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:MT/4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Eduardo Gomes 

de Almeida - OAB:8303

 Vistos etc.

Inicialmente, considerando a petição do réu à ref. 38, CERTIFIQUE-SE o Sr. 

gestor quanto à tempestividade ou não da impugnação à contestação 

apresentada à ref. 37.

Além disso, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

objetivamente sua finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento (art. 

324, do CPC).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido de todos os envolvidos no litígio pelo julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, CPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 20 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31706 Nr: 444-94.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EUSTAQUIO DE FARIAS, Eni de Fátima Oliveira 

Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S.A. BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Oliveira Machado - 

OAB:9012, Tiago André Vivas da Silva - OAB:15981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16.783/O, Vlamir Marcos Grespan Junior - OAB:9353

 Vistos etc.

Considerando a pendência do recolhimento de custas judiciais, conforme 

cálculo de fl. 348, remetam-se documentos pertinentes à Central de 

Arrecadação para as providências cabíveis.

Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 20 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 194 Nr: 4-65.1994.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maria Helena Soares rep/ por seu 

inventariante Juracy José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Avelino Egídio Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Ribeiro Martins 

- OAB:4112, Francisco de Carvalho - OAB:1792-A/MT, SILVANA 

PACHECO LEAL - OAB:3714

 Vistos etc.

Tendo em vista a petição de fls. 1109/1110, designo audiência de 

conciliação com as partes para o dia 21 de agosto de 2018, às 15h30.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 18 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42484 Nr: 861-42.2016.811.0034

 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: NEIDE MARIA RODRIGUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Processo nº 861-42.2016.811.0034

Código nº 42484

VISTOS ETC.

Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos 

da 2ª instância (ref. 52), REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

devidas anotações, comunicações e baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Dom Aquino – MT, 20 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37820 Nr: 481-53.2015.811.0034

 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: WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DA 13ª CIRETRAN DE DOM 

AQUINO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 481-532.2015.811.0034

Código nº 37820

VISTOS ETC.

Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos 

da 2ª instância (ref. 54), REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

devidas anotações, comunicações e baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Dom Aquino – MT, 23 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33360 Nr: 119-85.2014.811.0034

 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: JERRY ADRIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - 

Defensor Público - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Processo nº 119-85.2014.811.0034

Código 33360

VISTOS, ETC.

Depois de inaugurada a fase processual, já produzida prova oral, este 

Juízo deferiu a produção prova pericial sobre o imóvel objeto da pretensão 

usucapienda, visando a constatação in loco sobre a titularidade do bem 

(ref. 89).

O perito judicial nomeado apresentou proposta de honorários (ref. 100), 

que foi impugnada pela requerida (ref. 103). Intimados, o expert manteve a 

proposta inicial e o requerido a impugnação (refs. 123).

Perlustrando os autos, verifico que não é imprescindível a realização de 

perícia, eis que os autos versam sobre usucapião, cujas provas, para 

analise de direito, basta que seja documentais e testemunhais, portanto, 

desnecessário a realização pericial.

Certo disto, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

se manifestem requerendo o que entender de direito, bem como caso 

queiram, juntem os últimos documentos nos autos. Após, volvam-me 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 23 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7251 Nr: 360-84.1999.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Helena Soares, JURACY 

JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT, Luiz 

Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B

 Vistos etc.

Depois de realizada avaliação do bem penhorado nos autos (fl. 237), o 

executado alegou excesso de penhora, apresentando cálculo do débito 

exequendo (fls. 239/242), ao passo que o exequente concordou com a 

avaliação, requerendo a realização de atos expropriatórios e apresentou 

apuração da dívida em monta superior à apresentada pela parte contrária 

(fls. 243/245).

Desta forma, considerando a arguição da executada e a incerteza acerca 

do valor da dívida, face à discrepância entre os cálculos apresentados 

pelas partes, REMETAM-SE os autos à Contadora Judicial para cálculo do 

real débito a ser executado.

Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se sobre o cálculo no 

prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 18 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.: 82333 Nr: 2652-29.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Letícia Passinato Dal Rio de Freitas, Franciele Elisabete 

Passinato, Leonardo Passinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO BES, Marli Teresinha Bes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518, RENATA MARTINS VASCONCELOS - OAB:41443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Resolução Parcial de Contrato cumulada com 

Reintegração de Posse cumulada com Indenização por perdas e Danos 

com pedido de Liminar de Reintegração de Posse proposta por Leticia 

Passinato Dal Rio de Freitas, Franciele Elisabete Passinato e Leonardo 

Passinato, em face de Nildo Bes e Marli Teresinha Bes.

Alega o autor que firmaram com os requeridos Contrato de Compra e 

Venda, tendo como objeto 08 lotes de terras.

Assevera que, os requeridos começaram a ficar inadimplentes com as 

parcelas, e tentada uma negociação, esta restou infrutífera.

Requer liminarmente o mandado de Reintegração de Posse, nos imóveis de 

matrículas 527, 526 e 525, com mandado de imissão na posse da 

propriedade, bem como requer a retenção da outorga das escrituras 

públicas de compra e venda dos imóveis de matrículas 521 e 520, e ao 

final a Resolução Parcial do Contrato.

Pleiteia ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos 

materiais pela privação do uso dos imóveis objetos da resolução.

A inicial (fls. 04/24) veio instruída com os documentos de fls. 2564.

Tentada a audiência de Conciliação (fls. 78) esta restou infrutífera.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, tenho que merece guarida o pedido 

liminar de reintegração de posse requerida pela parte autora.

 Para a propositura da Ação de Reintegração de Posse e 

consequentemente o deferimento da liminar, incumbe ao autor provar 

alguns requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

 I - a sua posse;

 Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

 III - a data da turbação ou do esbulho;

 IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a 

perda da posse, na ação de reintegração.”

 Pois bem, no caso em testilha, os documentos acostados à exordial, são 

hábeis a comprovar a legitimidade da posse do autor sob a área com 

matrículas 527, 526 e 525. E nesse sentido, em uma análise perfunctória 

dos autos, há indícios concretos da ocorrência do esbulho e a 

consequente perca da posse para os invasores.

Esbulho é o ato que o possuidor se vê privado da posse, violenta ou 

clandestinamente, e ainda, por abuso de confiança. No caso vertente, os 

requeridos inadimplentes com o Contrato firmado de Compra e Venda, 

mesmo sabendo da inadimplência, praticaram esbulho possessório 

impedindo o retorno da Terra aos Requerentes.

 Segue jurisprudências do Tribunal de Justiça:

 “PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE 

PROPRIEDADE DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DOS FATOS 

ARTICULADOS NA INICIAL. PROCEDÊNCIA. I - Tendo o Autor se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 603 de 738



desincumbido de fazer prova satisfatória dos fatos constitutivos de seu 

direito, correta é a sentença que julga procedente Ação Reivindicatória. II - 

Recurso conhecido e improvido. (TJ-MA, Relator: MARIA DULCE SOARES 

CLEMENTINO, Data de Julgamento: 31/05/2004, SANTA INES).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. LIMINAR INITIO 

LITIS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORA COMPROVADA. 

INTERPELAÇÃO JUDICIAL. I - Observada pelo juiz a plausibilidade do direito 

invocado, não é ilegal a decisão que concede a liminar, gozando o 

magistrado de discricionariedade para formar a sua convicção, haja vista 

tratar-se de decisão efêmera e que, mais tarde, poderá ser revertida. II - 

Ademais, pela análise perfunctória dos autos, não restam dúvidas acerca 

da inadimplência do agravante, tendo o credor, inclusive, providenciado a 

devida interpelação judicial a fim de constituir em mora o devedor. III - 

Recurso conhecido e improvido. (TJ-MA - AI: 3632005 MA, Relator: MARIA 

DULCE SOARES CLEMENTINO, Data de Julgamento: 26/04/2005, 

ESTREITO)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO 

PRATICADO PELO RÉU. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. 

PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO. Ação de 

reintegração de posse proposta por proprietário em face de promitente 

comprador que se manteve na posse do bem sem quitar o preço 

avençado. Sentença de procedência que condenou o réu a reintegrar o 

autor na posse do imóvel, pagar taxa de ocupação e indenizar dano moral. 

1. Revela provimento extra petita e deve ser escoimado da sentença a 

condenação de o réu pagar taxa de ocupação se isso não foi pleiteado. 2. 

Demonstrada a prévia posse e o esbulho com a manutenção da ocupação 

mesmo não quitado o preço avençado em promessa de compra e venda, 

procedente pedido de reintegração de posse. 3. Não demonstrada 

violação a direito da personalidade, a hipótese não extrapola os lindes do 

mero inadimplemento contratual e não encerra o dever de indenizar. 4. 

Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJ-RJ - APL: 

00031465520158190087 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO 

GONCALO 2 VARA CIVEL, Relator: FERNANDO FOCH DE LEMOS 

ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 09/08/2017, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2017)”. (grifo nosso).

Dessa forma, cotejando as provas até então produzidas, denoto que 

restou demonstrado o esbulho praticado pelos requeridos na área rural do 

Autor.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a exemplo do acórdão 

abaixo colacionado, tem decidido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE – POSSE DEMONSTRADA – ESBULHO EXISTENTE – PRESENÇA 

DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – CONCESSÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – MEDIDA 

QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando 

devidamente comprovada a posse pela parte autora, bem como a turbação 

praticada pelo requerido, a sua reintegração liminar é a medida que se 

impõe”. (AI, 150462/2013, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da publicação no DJE 

19/05/2014)”.

Diante do exposto, estando presentes os requisitos autorizadores do art. 

561 do CPC, isto é, posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em 

razão de ato ilícito e data de sua ocorrência, impõe-se o deferimento do 

pedido. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - CONVERSÃO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONCESSÃO DE LIMINAR - POSSIBILIDADE - 

PROVA DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO. Convencido o magistrado 

da presença dos requisitos contidos no art. 927 do CPC, nada obsta a 

concessão da liminar de reintegração de posse, assegurando ao autor o 

retorno ao 'status quo ante'. A liminar de reintegração somente será 

concedida quando se tratar de turbação ou perda da posse por ato 

ocorrido em menos de ano e dia, devidamente demonstrada pela parte, 

seja através das provas apresentadas com o pedido inicial, seja na 

audiência de justif icação. Agravo não provido. (TJ-MG 

107020519850920011 MG 1.0702.05.198509-2/001(1), Relator: ALBERTO 

ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE, Data de Julgamento: 15/04/2008, Data 

de Publicação: 09/05/2008). (grifamos).

Assim, estando o pedido devidamente instruído, bem como comprovado os 

requisitos elencados no artigo 561 do CPC mister se faz a reintegração da 

posse para a parte autora.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, Defiro o Pedido de 

Reintegração de Posse com Mandado de Imissão de Posse deduzido pele 

requerente, para reintegrá-los na posse do imóvel de Matrículas 527, 526 

e 525, com lastro no art. 560 e seguintes do Código de Processo Civil, bem 

como Defiro o Pedido de Retenção da outorga das escrituras Públicas de 

Compra e Venda dos Imóveis com Matrículas 521 e 520.

DETERMINO primeiramente a expedição de Mandado de desocupação 

voluntária do imóvel, a ser cumprido pelos requeridos no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de desocupação forçada.

 Caso seja noticiado pela requerente o não cumprimento ordem de 

desocupação voluntária, EXPEÇA-SE imediatamente o competente 

mandado de reintegração de posse. Caso haja necessidade, concedo o 

reforço policial para o cumprimento do respectivo mandado, bem como a 

ordem de arrombamento.

 Fixo multa diária no valor de R$ 500,00, revertida ao demandante, sem 

prejuízo da imissão na posse do bem, na forma da lei, em caso de 

descumprimento da presente medida.

CITEM-SE pessoalmente os requeridos ocupantes, nos termos do 1º e 2º 

do artigo 544 do NCPC.

Intimem-se os requeridos da presente decisão, consignando o prazo de 15 

(quinze) dias para contestarem a presente ação, advertindo este último de 

que, se não houver contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigos 335 e 344 do Código de 

Processo Civil).

Apresentada contestação, certifique-se.

Após, intime-se a parte autora para impugnar, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83144 Nr: 579-50.2018.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonathan Mulinari, Claudilene Barbosa, Hiago 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 (...) Do desmembramento do processo (...) DETERMINO o 

desmembramento do feito em relação à Ré Claudilene Barbosa, devendo a 

Secretaria distribuí-lo e autuá-lo separadamente, com cópia integral do 

feito, certificando-se o número dos novos autos que se formarão, 

seguindo normalmente, nos presentes autos, a ação penal em relação aos 

réus Jhonatan Mulinari e Hiago Ribeiro.Providencie a Secretaria a 

correição da capa dos autos, bem como no sistema Apolo.- Do 

recebimento da denúncia em relação aos acusados Jhonatan Mulinari e 

Hiago Ribeiro.(...) RECEBO PARCIALMENTE A DENÚNCIA de fls. 04-A/04-B, 

com relação aos Réus Jhonatan Mulinari e Hiago Ribeiro.- Do pedido de 

revogação da prisão preventiva dos réus Jhonatan Mulinari e Hiago Ribeiro 

(...) Posto isso, em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO 

o pedido de fls. 99/100 e mantenho a prisão preventiva de Jhonatan 

Mulinari e Hiago Ribeiro, com o escopo de garantir a ordem pública e 

salvaguardar a instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de 

Processo Penal.- Da designação da audiência de instruçãoDesigno 

audiência de instrução e julgamento, para o dia 04 de Setembro de 2018, 

às 11h00min. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47080 Nr: 1165-73.2007.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA VINÍCIUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, REAL 

SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula dos Santos Cruz - 

OAB:11620-B/MT, LEONARDO RAMOS GONÇALVES - OAB:DF/28.428, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, MARCOS VON 

GLEHN HERKENHOFF - OAB:28432, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT, Rogério Nunes Guimarães - OAB:6569/MT
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 Diante do exposto, apesar do equívoco ocorrido no presente feito, 

contudo deixo de deferir o pedido de nulidade, formulado pelo Banco às 

fls. 1212/1215v, tendo em vista a inexistência de prejuízo para referida 

parte.Por consequência, DETERMINO que a Secretaria de Vara, diligencie 

e providencie o necessário para o integral cumprimento dos 

remanescentes das decisões de fls. 1155/1157, fls. 1169, e fls. 

1200/1201.Depois de tudo cumprido e certificado, intimem-se às partes 

para manifestarem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o 

que de direito. ATENTE-SE a Secretaria de Vara para que as intimações 

sejam publicadas em nome de MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF, 

inscrito na OAB/DF sob o n.º 28.432, e de LEONARDO RAMOS 

GONÇALVES, inscrito na OAB/DF sob o n.º 28.428, conforme pugnado, 

bem como PROCEDA-SE a alteração na capa dos autos e sistema 

Apolo.Cumpra-se, imediatamente, expedindo-se o necessário."

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 106478 Nr: 986-11.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO ERIC DONADEL GUIMARAES, Eliane Elisa 

Donadel Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pertusatti & Pertusatti LTDA - EPP, Roberto 

Pertusatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Pedro Henrique Gonçalves, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38234 Nr: 433-08.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles André Hendges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Wagner Areco 

Gonzales - OAB:5438/MT

 Intimação do Advogado da parte ré Dr. ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES OAB/MT 5438, para apresentar contrarrazões ao Recurso em 

Sentido Estrito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115100 Nr: 2148-07.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo Federal da 2° Vara da Subseção Judiciária de 

Sinop - MT, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, L. C. BUSSOLARO MADEIREIRA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - 

OAB:18.934 / MT

 Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se a presente de mandado.

Após seu devido cumprimento, devolva-se ao Juízo Deprecante com as 

nossas homenagens de estilo.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-62.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA SANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

08/08/2018, às 11:40 horas, bem como para que fique ciente da liminar 

concedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-17.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DEIVIDI FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o dia 

29/08/2018, às 12:40 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9468 Nr: 779-54.2006.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública, Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues da Silva, José Simão de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629, NEVIO PEGORARO - OAB:6904, Ronaldo Bezerra dos 

Santos - OAB:9521, Ronildo Bezerra dos Santos - OAB:

 Autos n° 779-54.2006.811.0036 (9468)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido formulado pelo acusado JOÃO RODRIGUES DA SILVA, 

as fls. 842/846. Por essa razão, dou por justificada a ausência do 

acusado.

2) DEPREQUE-SE à comarca de Sinop a fiscalização do cumprimento das 

medidas cautelares determinadas na decisão de Ref. 138.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 20/07/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32970 Nr: 105-95.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Balbino Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FAZENDA 

ESTADUAL DE MT - OAB:rua seis cba

 Autos n° 105-95.2014.811.0036

 Código: 32970

Procedimento Ordinário

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

143/269), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 20 de julho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32850 Nr: 4-58.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Figueiredo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Autos n° 4-58.2014.811.0036

 Código: 32850

Procedimento Ordinário

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

183/245), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 20 de julho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9274 Nr: 573-40.2006.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leme e Pereira Ltda ME, Admilson Lemes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que tome 

conhecimento da decisão de fls, 217 e extratos de fls, 218/219, indicando 

a localização dos bens a serem penhorados e eventual avaliação, 

promovendo ainda a condução e meios, ou requeria o necessário no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena d extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52855 Nr: 3121-52.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 Processo nº 3121-52.2017.811.0036

Código: 52855

Criminal

Decisão.

Vistos etc.,

CHAMO O FEITO A ORDEM

 Em razão do lapso temporal entre a data da realização da prisão 

temporária a audiência de instrução designada, procedo a nova análise 

sobre a necessidade de manutenção da segregação da liberdade do 

acusado.

Trata-se de ação penal movida em desfavor de JOÃO FELIPE DA 

CONCEIÇÃO CAMPOS, devidamente qualificado nos autos, pela prática, 

em tese, do delito de Estupro de Vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) 

contra a menor A.B.L.D, com 12 anos de idade por ocasião dos fatos, por 

sua vez, se encontra preso por ordem de prisão preventiva desde 11 de 

dezembro de 2017, decretada nos autos do incidente de Representação 

pela Prisão Preventiva de número 2158-44.2017.811.0036 e código 50283.

Inicialmente, mister ressaltar que os autos se encontram com a instrução 

processual em marcha regular, visto que a denúncia foi recebida, a 

defesa prévia do acusado apresenta por sua defesa técnica e audiência 

de instrução designada para o dia 29/08/2018, às 14h45min (MT).

Em outro passo, insta salientar que não houve, desde a data da decisão 

que indeferiu o pedido de liberdade provisória do acusado até o presente 

momento, alterações fáticas suficientes para ensejar a revogação da 

decisão.

Com efeito, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu 

– como residência fixa e ocupação lícita, por exemplo – não são 

garantidoras de plano do direito à liberdade provisória, especialmente 

quando a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos 

constantes dos autos.

 No caso, a prisão preventiva foi decretada diante de fortes indícios da 

prática de estupro, mediante conjunção carnal, contra vítima menor, com 

12 (doze) anos de idade.

Aliás, necessário observar que até o presente momento não há qualquer 

pedido de liberdade, sendo necessário ressaltar que a segregação 

cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da 

gravidade do delito em tese cometido pelo indiciado, consistente na prática 

de estupro contra menor com apenas 12 anos de idade, causando, por 

óbvio, clamor social nesta cidade.

Guilherme de Souza Nucci em sua obra Código de Processo Penal 

Comentado, 6ª ed., Revista dos Tribunais:SP, 2007, p. 590, leciona que:

Art. 312. 11. Garantia da ordem pública: (...) Entende-se pela expressão 

da necessidade de se manter a ordem na sociedade, que em regra, é 

abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular 

repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, 

propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um, forte 

sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar 

o recolhimento do agente.

Em casos semelhantes, este foi o entendimento do E. Tribunal de Justiça 

deste Estado:

Por fim, consignei que a imperiosidade da medida decorre não só para 

prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas para acautelar o meio 

social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime 

e de sua repercussão.

Ante o exposto, mantenho a segregação cautelar de JOÃO FELIPE DA 

CONCEIÇÃO CAMPOS.

 Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 20/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2803 Nr: 194-12.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini, Dirce Margarida de Brida 

Mariot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA 

ALFONSIN - OAB:9275/RS

 Intimar a parte autora através de seu advogado dos termos do despacho 

de fls, 211 e extratos de fls, 212/213, para que indique a localização dos 

bens a serem penhorados e afim de eventual avaliação, promovendo a 

condução ou requerida o necessário no prazo de cinco (05) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43858 Nr: 1594-02.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Fernandes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo nº: 1594-02.2016.811.0036

Código: 43858

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.,

CHAMO O FEITO A ORDEM

 Em razão do lapso temporal entre a data da realização da prisão 

preventiva e a decisão de pronúncia, procedo a nova análise sobre a 

necessidade de manutenção da segregação da liberdade do acusado.

Trata-se de ação penal movida em desfavor de ELTON FERNANDES DE 

ABREU, vulgo “Elton Garibaldi”, devidamente qualificado nos autos, pela 

prática, em tese, do delito de tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV 

(recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso Promotoria de Justiça de Guiratinga 

inciso II, ambos do Código Penal, por sua vez, que se encontra preso por 

ordem de prisão preventiva desde 26/08/2016, decretada nos autos do 

incidente de Representação pela Prisão Preventiva de número 

2158-44.2017.811.0036 e código 50283.

Inicialmente, mister ressaltar que os autos se encontram com a instrução 

processual em marcha regular, visto que o réu foi pronunciado em 

27/06/2017, tendo a defesa técnica interposto recurso de apelação, bem 

como também interpôs Recurso em Sentido Estrito, tendo sido determinada 

a suspensão do processo nos moldes do art. 584, § 2º do CPP.

Em outro passo, insta salientar que não houve, desde a data da decisão 

que determinou a prisão preventiva do acusado, alterações fáticas 

suficientes para ensejar a revogação da decisão.

Com efeito, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu 

– como residência fixa e ocupação lícita, por exemplo – não são 

garantidoras de plano do direito à liberdade provisória, especialmente 

quando a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos 

constantes dos autos.

 Aliás, necessário observar que até o presente momento não há qualquer 

pedido de liberdade, sendo necessário ressaltar que a segregação 

cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da 

gravidade do delito em tese cometido pelo indiciado.

Guilherme de Souza Nucci em sua obra Código de Processo Penal 

Comentado, 6ª ed., Revista dos Tribunais:SP, 2007, p. 590, leciona que:

Art. 312. 11. Garantia da ordem pública: (...) Entende-se pela expressão 

da necessidade de se manter a ordem na sociedade, que em regra, é 

abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular 

repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, 

propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um, forte 

sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar 

o recolhimento do agente.

Em casos semelhantes, este foi o entendimento do E. Tribunal de Justiça 

deste Estado:

Por fim, consignei que a imperiosidade da medida decorre não só para 

prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas para acautelar o meio 

social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime 

e de sua repercussão.

Ante o exposto, mantenho a segregação cautelar de ELTON FERNANDES 

DE ABREU, vulgo “Elton Garibaldi”.

 Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 20/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8860 Nr: 145-58.2006.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoophos Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda-ME, Alizon José Lopes, Josefina Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson de Souza Silva - 

OAB:2490-MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento da decisão de fls, 214 e dos extratos de fls, 215/217, intimo 

pára que no prazo de cinco (05) dias, requeira o necessário, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13956 Nr: 43-31.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benigna Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o exequente através de seu procurador, para que tome 

conhecimento da decisão de fls, 91 e dos extratos de fls, 92/96, afim de 

que indique a localização do objeto a ser penhorado, afim de que proceda 

a evetual avaliação do bem, ou requeira o necessário no prazo de cinco 

(05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31888 Nr: 474-26.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento da decisão de fls, 64, e extratos de fls, 65/66, com a 

inclusão de restrição veicular. Intimo a parte autora para promover nos 

autos a condução do Sr.meirinho afim de efetivar a Penhora do veiculo, 

bem como, indicar a sua localização para eventual avaliação, requerendo 

o necessário, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14864 Nr: 928-45.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tramifil Comércio e Representações Ltda., 

Valdivino Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado dos termos do despacho 
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de fls, 88 e extratos de fls, 89/90, que restaram infrutifera. Intimo para que 

no prazo de cinco (05) dias, requeira o necessário, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30160 Nr: 4-29.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia C Martins -ME, Claudia Cristina Martins 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Natália Crozara Garcia - OAB:13.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado dos termos do despacho 

de fls, 102, bem como, dos extratos de fls, 103/104, que restaram 

infrutifera a diligência, para que no prazo de cinco (05) dias, requeira o 

necessário, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31208 Nr: 1052-23.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sanrocha Combustível Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliano Matheus Bortolotto 

Beghini - OAB:SP-286.992, Fabio Alan de Souza Bento - 

OAB:275.673, Idelma Carina Jordão - OAB:256.246, Jack Izumi - 

OAB:OAB/SP 90.393, Octavio de Paula Santos Neto - 

OAB:196.717-SP, RAFAEL CERQUEIRA SOEIRO DE SOUZA - OAB:68450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Autos: 1052-23.2012.811.0036

 Código: 31208

Cível

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido acostado em fls. 168/171 determinando 

que se proceda à penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações 

financeiras da parte executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02 de Julho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16283 Nr: 1024-26.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Rodrigues de Sena Moares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Móveis Estrela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emelin Mirela R. de Oliveira, - 

OAB:12.535-B, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:5752/MT, Romildo Cassemiro de Souza - OAB:22568/GO

 Autos: 1024-26.2010.811.0036 (16283)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos, etc.

Em fls. 234/242, a empresa M.E GONÇALVES INDUSTRIADE MÓVEIS 

LTDA, constatou que é apenas uma empresa de Móveis, especializada 

exclusivamente em sofás e racks, e que usa o mesmo nome fantasia 

“Móveis Estrela” da empresa titular da ação. Assim sendo, a empresa 

requereu a liberação dos valores bloqueados.

Instado a se manifestar, a exequente concordou com a petição de fls. 

234/242 e, por conseguinte, requereu busca no sistema RENAJUD da 

empresa titular da ação.

Isto posto DETERMINO a liberação dos valores bloqueados em nome da 

empresa M.E GONÇALVES INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 75.394.502/0001-43, com sede na cidade de Rolândia, PR, 

na Rodovia PR 218, Km 1, Gleba Bandeirantes, CEP: 86.600-000.

Além disso, DEFIRO o pedido retro aduzido pelo Exequente (fls.245/246) 

para solicitar, pelo Sistema RENAJUD, a existência de veículos em nome 

do executado Móveis Estrela – Matriz CNPJ 05.888.347/0001-36.

Caso se obtenha êxito na medida, DETERMINO, desde logo a restrição, 

inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo ser expedido 

mandado de penhora e, não sendo localizado o bem no endereço do 

Executado, intime-se o Exequente para que o indique.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14/06/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15339 Nr: 83-76.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Evangelista Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Processo nº 83-76.2010.811.0036

Código: 15339

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado em fls. 74/78 determinando que se proceda à 

penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02 de Julho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15310 Nr: 52-56.2010.811.0036

 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, 

José Luiz Viola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 52-56.2010.811.0036 (15310)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

1) INDEFIRO o pedido da parte exequente de fls. 146, pois não encontro 

razões para mudar o posicionamento já firmado na sentença de fls. 

144/145.
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2) CUMPRA-SE a serventia o já determinado na sentença de fls. 144/145.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2527 Nr: 653-48.1999.811.0036

 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: Fertilizantes Heringer Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini, Sussumo Sato, Mitiko 

Yamakiohi Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 Autos n° 653-48.1999.811.0036 (2527)

Ação de Execução

Decisão.

Vistos etc.

1) Observa-se que houve o retorno dos autos da Segunda Instância.

 Compulsando os autos, verifica-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, no Acordão do Recurso de Apelação nº 107616/2017 (fls. 

336/341), deu provimento ao recurso, para cassar a sentença objurgada 

de fls. 303/305.

Intimada a parte exequente peticionou às fls. 343/344 .

Desse modo, DEFIRO os pedidos de fls. 343/344 da parte exequente, nos 

termos apresentados.

 Desse modo DEFIRO o pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, 

bem como a penhora de bens móveis da parte executada pelo Sistema 

RENAJUD.

2) Caso se obtenha êxito na medida DETERMINO, desde logo a restrição, 

inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo ser expedido 

mandado de penhora e, não sendo localizado o bem no endereço dos 

Executados, intime-se o Exequente para que o indique.

3) Em caso de bloqueio de valores ou veículos, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

4) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

5) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7495 Nr: 173-60.2005.811.0036

 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): Gilberto Mariot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PINTO GARCIA - 

OAB:MAT. 1240129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Autos: 173-60.2005.811.0036

 Código: 7495

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado em fl. 100 determinando que se proceda à 

penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 12 de Junho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8636 Nr: 1209-40.2005.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO do Brasil Comércio e Indústria Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Névio Pesavento, Sussumo Sato, Mitiko 

Yamakiohi Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Maluf Elias - 

OAB:SP/110.819, José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior - 

OAB:138.871-SP, Luzia Graziele Nunes do Nascimento - 

OAB:222929/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 Autos: 1209-40.2005.811.0036

 Código: 8636

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado em fls. 322/329 determinando que se proceda à 

penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 14 de Junho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15532 Nr: 276-91.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Kipper Perinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Thiago Perinazzo - OAB:66435/RS

 Autos: 276-91.2010.811.0036

 Código: 15532
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Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado em fls. 100/101 determinando que se proceda à 

penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Junho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31520 Nr: 111-39.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viana Armazens Gerais Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:32221

 Autos: 111-39.2013.811.0036

 Código: 31520

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido acostado em fls. 95/99, determinando 

que se proceda à penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações 

financeiras da parte executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 14 de Junho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15527 Nr: 271-69.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Inocêncio Teixeira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos: 271-69.2010.811.0036

 Código: 15527

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido acostado em fls. 47/51 determinando 

que se proceda à penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações 

financeiras da parte executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O ESPÓLIO DE INOCÊNCIO 

TEIXEIRA DIAS, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 12 de Junho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 16429 Nr: 1170-67.2010.811.0036

 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: Interligação Elétrica do Madeira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transleite Prata Coelho S/C Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charbel Carloni Salzedas - 

OAB:213865/SP, Daniela Figueiró de Miranda - OAB:104.219, Murilo 

de Oliveira Filho - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, os presentes autos estiveram em carga ao Perito 

nomeado Sr. RUBIMAR BARRETO SILVEIRA para realização dos trabalhos 

periciais de 02/10/2017 e devolvido a secretaria em 12/07/2018, até a 

presente data sem comprovar nos autos a realização da pericia, ou juntar 

o Laudo Pericial..

Guiratinga - MT, 23 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14927 Nr: 993-40.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Filho Laticínios-ME, José Balbino 

Filho, Vera Lucia Nossol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Loise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 993-40.2009.811.0036

Código: 14927

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado em fls. 219/222, determinando que se proceda 

à penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02 de Julho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 33674 Nr: 641-09.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexis Paz Pilau
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 Intimar o acusado através de seu advogado para que no prazo de cinco 

(05) dias, apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 33859 Nr: 759-82.2014.811.0036

 AÇÃO: Contraprotesto Judicial->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Água Boa Ltda., Diéllica de Oliveira Nilson, 

Alcido Nilson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Eduardo Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Trajano Camargo dos santos - 

OAB:9171/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49690, Flavio Pelhe Gimenez - OAB:52205

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora através de seu advogado, 

para que se manifeste acerca da petição de fl. 301, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Guiratinga - MT, 23 de julho de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 8636 Nr: 1209-40.2005.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO do Brasil Comércio e Indústria Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Névio Pesavento, Sussumo Sato, Mitiko 

Yamakiohi Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Maluf Elias - 

OAB:SP/110.819, José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior - 

OAB:138.871-SP, Luzia Graziele Nunes do Nascimento - 

OAB:222929/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 Intimar os executados através de seus advogados acerca do despacho 

de fls, 330 e extratos de penhora via BACENJUD de fls, 331/333, para que 

no prazo de quinze (15) dias, oponha-se a execução por meio de 

embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 16283 Nr: 1024-26.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Rodrigues de Sena Moares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Móveis Estrela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emelin Mirela R. de Oliveira, - 

OAB:12.535-B, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:5752/MT, Romildo Cassemiro de Souza - OAB:22568/GO

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

co0nhecimento da decisão de fls, 247 e do extrato de inclusão de 

restrições via sistema RENAJUD de fls, 248, para que promova nos autos 

o recolhimento da condução do Sr. Meirinho afim de cumprir a última parte 

do despacho de fls. 247, bem como, indicar nos autos a localização para 

Penhora e posterior avaliação dos bens. Em sendo indicado a localização 

e essa não for a Comarca de Guiratinga, fica a parte autora intimada a 

promover nos autos o recolhimento do preparo das eventuais Carta 

Precatórias a serem expedidas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-36.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ALCALA GARCIA (REQUERENTE)

ALGO MAIS PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS OAB - MT0019730A (ADVOGADO)

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (REQUERIDO)

 

Autos n° 8010054-36.2016.8.11.0036 Despacho. Vistos etc. INTIMEM-SE 

as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir ou manifestem-se pelo interesse do julgamento 

antecipado da lide, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se Às 

providências. Guiratinga/MT, 09/07/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-48.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ILTON ALVES DA 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-52.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALDITE ONORIA DE MORAIS (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: 8010084-37.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRIA OLIVEIRA DOS 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: 1000017-35.2017.8.11.0036
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Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN VELOSO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nesta data INTIMO Vossa Senhoria para no prazo de 10 (dez) dias, dar 

cumprimento à sentença prolatada nos autos (Id. 13661216), conforme 

requerimento da parte autora (Id. 13677171).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-26.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO que foi expedido o Alvará Eletrônico nº 420680-0/2018, 

conforme cópia anexa. Está pendente de assinatura do juiz. O referido é 

verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010023-21.2013.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA SOUZA DE MORAES OAB - MT14747/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI FERREIRA BONILHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria do Relatório do BACENJUDI (Id. 14313828), bem 

como do despacho do Id. 14048961. Manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-89.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos e etc., Recebo o recurso apresentado eis que tempestivo. 

INTIME-SE a parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo 

legal. Após, encaminhe-se o presente à Turma Recursal para análise do 

recurso ora interposto, com as nossas homenagens de praxe. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 

de junho de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74900 Nr: 293-68.2015.811.0096

 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: João Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Lavezzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Lavezzo - 

OAB:5709/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cicno) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado de 

Constatação e Avaliação, conforme disposto no Provimento 

nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de pagamento 

acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve ser 

preenchida acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76160 Nr: 783-90.2015.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cicno) dias, efetuar o recolhimento 

do complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, nos termos da 

certidão de ref.19, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante de pagamento acompanhado da 

respectiva guia. Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o 

site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências. Bem como, para no prazo 

legal, requerer o que entender de direito, ante a certidão de ref. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87523 Nr: 113-47.2018.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1.209, ambos 

da CNGC, impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado 

da Parte Autora, via DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

Certidão da Sra. Oficiala de Justiça de ref. 18, bem como requerer o que 

entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2898 Nr: 6-09.1995.811.0096

 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: VITOR ROBERTO SANSONI CARDOSO GOMES, 

CLARICE TOMAZ SANSONI CARDOSO GOMES, ARMANDO DE SOUZA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BRITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR NIVALDO NASPOLINI - 

OAB:MT - 3.207/B, ISABEL ROGELIA SANSONI CARDOSO GOMES 

BALIERA - OAB:4755-B, VERCI MOLETA - OAB:0996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:MT-3007-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDEMIR 

NARDIN, para devolução dos autos nº 6-09.1995.811.0096, Protocolo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 612 de 738



2898, 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): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89278 Nr: 1177-92.2018.811.0096

 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: JOÃO CARLOS DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação constante na r. decisão de ref. 04, 

designo Audiência de Conciliação para o dia 09 de setembro de 2018 às 

14h00 horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum da Comarca 

de Itaúba -MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89526 Nr: 1304-30.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalton Vital Pereira - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação constante na r. decisão de ref. 04, 

designo Audiência de Conciliação para o dia 09 de setembro de 2018 às 

13h00 horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum da Comarca 

de Itaúba -MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81241 Nr: 19-36.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VIEIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, Rondinelli Roberto da Cosa Urias - OAB:8.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 482, VI e Art. 1.209, 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da Certidão da Sra. Oficiala de Justiça 

de ref.38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81238 Nr: 16-81.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique Ferreira Pinho 

- OAB:19.182-A - MT, Rondinelli Roberto da Cosa Urias - OAB:8.016 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 482, VI e Art. 1.209, 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da Certidão da Sra. Oficiala de Justiça 

de ref.21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87339 Nr: 14-77.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GRIMAS MARQUES (ESPÓLIO), 

JAIR EDSON MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ronny Argerin - 

OAB:4.883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209, ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Autora, via DJE, para no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar 

acerca da Certidão da Sra. Oficiala de Justiça de ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88638 Nr: 769-04.2018.811.0096

 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: MELQUISEDEC XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 Nos termos da Legislção Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para que, no prazo de 15(quinze) dias, apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos:1. Havendo 

revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconenção, conforme determinado no despacho de ref. 04.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75110 Nr: 372-47.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNDA SAMARA VIANA 

VIEIRA - OAB:22044/O

 Código. 75110

Vistos.

INTIME-SE o denunciado VALDEIR DE SOUZA FERNANDES para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, notificando-o para o 

interrogatório, que designo para o dia 27/07/2018, às 15h15min, na sala de 

audiências deste Fórum, devendo constar no mandado citatório que o 

Senhor Oficial de Justiça deverá questionar a denunciada se a mesmo 

possui condições financeiras para constituir advogado; caso negativo, 

será nomeado advogado dativo para representá-lo em juízo, podendo 

trazer para o ato as testemunhas que se fizerem necessárias, 

independentemente de intimação, salvo se requerer 5 (cinco) dias antes 

da solenidade.

Defiro integralmente a cota ministerial, devendo a escrivania providenciar, 

com urgência, seu integral cumprimento. Havendo condenação com 

trânsito em julgado, elabore-se certidão circunstanciada.

A denúncia será ou não recebida em audiência.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 15 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83379 Nr: 1030-03.2017.811.0096
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 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GARCIA PIGNATON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O, JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 Código. 83379

Vistos.

INTIME-SE o denunciado MARCELO GARCIA PIGNATON para comparecer 

à audiência de instrução e julgamento, notificando-o para o interrogatório, 

que designo para o dia 27/07/2018, às 14h45min, na sala de audiências 

deste Fórum, devendo constar no mandado citatório que o Senhor Oficial 

de Justiça deverá questionar a denunciada se a mesmo possui condições 

financeiras para constituir advogado; caso negativo, será nomeado 

advogado dativo para representá-lo em juízo, podendo trazer para o ato 

as testemunhas que se fizerem necessárias, independentemente de 

intimação, salvo se requerer 5 (cinco) dias antes da solenidade.

Defiro integralmente a cota ministerial, devendo a escrivania providenciar, 

com urgência, seu integral cumprimento. Havendo condenação com 

trânsito em julgado, elabore-se certidão circunstanciada.

A denúncia será ou não recebida em audiência.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 15 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81234 Nr: 13-29.2017.811.0096

 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): JEFFERSON SIQUEIRA DA SILVA, GARDENIA 

DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GESSICA LORCA 

STRAPAZZON - OAB:20249/O

 Código. 81234

Vistos.

INTIME-SE o denunciado JEFFERSON SIQUEIRA DA SILVA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, notificando-o para o 

interrogatório, que designo para o dia 27/07/2018, às 14h15min, na sala de 

audiências deste Fórum, devendo constar no mandado citatório que o 

Senhor Oficial de Justiça deverá questionar a denunciada se a mesmo 

possui condições financeiras para constituir advogado; caso negativo, 

será nomeado advogado dativo para representá-lo em juízo, podendo 

trazer para o ato as testemunhas que se fizerem necessárias, 

independentemente de intimação, salvo se requerer 5 (cinco) dias antes 

da solenidade.

Defiro integralmente a cota ministerial, devendo a escrivania providenciar, 

com urgência, seu integral cumprimento. Havendo condenação com 

trânsito em julgado, elabore-se certidão circunstanciada.

A denúncia será ou não recebida em audiência.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 15 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82282 Nr: 574-53.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTO FRANCISCO DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Código. 82282

Vistos.

INTIME-SE o denunciado ADENILTON FRANCISCO DE CASTILHO para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, notificando-o para o 

interrogatório, que designo para o dia 27/07/2018, às 14h00min, na sala de 

audiências deste Fórum, devendo constar no mandado citatório que o 

Senhor Oficial de Justiça deverá questionar a denunciada se a mesmo 

possui condições financeiras para constituir advogado; caso negativo, 

será nomeado advogado dativo para representá-lo em juízo, podendo 

trazer para o ato as testemunhas que se fizerem necessárias, 

independentemente de intimação, salvo se requerer 5 (cinco) dias antes 

da solenidade.

Defiro integralmente a cota ministerial, devendo a escrivania providenciar, 

com urgência, seu integral cumprimento. Havendo condenação com 

trânsito em julgado, elabore-se certidão circunstanciada.

A denúncia será ou não recebida em audiência.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 15 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz Substituto

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 57891 Nr: 1526-11.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Baratão Gas e Água Ltda. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sefaz/MT - Posto Fiscal Benedito de Souza 

Corbelindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:16433B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a presente precatória, uma vez que de acordo com os requisitos 

legais do artigo 260 do CPC.

Proceda-se com a liberação do veículo, podendo a segunda via ou sua 

cópia da presente missiva, servir de mandado e contrafé.

Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados pertinentes 

para os fins cabíveis, solicitando se for o caso, os documentos faltantes, 

tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT.

Cumpra-se conforme o deprecado.

Após o cumprimento, baixem e devolva com as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 20 de julho de 2018.

Milene Aparecida Pereira Beltramini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 57650 Nr: 1390-14.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thainara Rios Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Renilson Celestino Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Metódio Mendes Costa Filho - 

OAB:3320/SE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CARTA PRECATÓRIA N.º 1390-14.2018.811.0027

CÓDIGO N.º 57650

Vistos etc.

Recebo a presente precatória, uma vez que, de acordo com os requisitos 

legais do artigo 260 do CPC.

Proceda-se com a citação necessária, podendo a segunda via ou sua 

cópia da presente missiva, servir de mandado e contrafé.

Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT.

Cumpra-se conforme o deprecado.
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Após o cumprimento, baixem e devolva com as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 20 de julho de 2018.

Milene Aparecida Pereira Beltramini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 31176 Nr: 1016-08.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeoas Sanches de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva do denunciado JEOAS 

SANCHES DE SOUZA, determinando sua imediata baixa no 

BNMP.Determino o regular prosseguimento do feito, voltando em curso o 

prazo prescricional.Procedam-se com a formalização da citação pessoal 

do denunciado nos endereços indicados por ele em ref. 55, intimando-o 

para que apresente resposta à acusação no prazo legal.Quando de sua 

citação, indague-se o denunciado se ele possui condições de constituir 

um defensor, pois caso contrário, lhe será nomeado um advogado dativo 

para fazer sua defesa, ficando a Sra. Gestora desde já autorizada a 

proceder com a nomeação, caso assim o requeira ou deixe transcorrer “in 

albis” o prazo para oferecimento da sua defesa prévia.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Itiquira/MT, 20 de julho de 

2018.Milene Aparecida Pereira BeltraminiJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43574 Nr: 679-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Marcio Kley Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Executivo de Pena de Jhonny Márcio Kley Maciel, em virtude 

de ser condenado nos autos 40625, à pena privativa de liberdade de 05 

(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 

500 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, pela 

prática do crime de tráfico de drogas, e nos autos 

2110-21.2005.811.0064, oriundo da Comarca de Rondonópolis/MT, à pena 

privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, 

em regime inicial fechado, e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) 

dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, pela prática 

dos crimes de estupro e roubo.

Às fls. 91/92 foi juntada a planilha de remição e atestado de boa conduta.

Manifestação do Ministério Público às fls. 219/220 pugnando para que 

sejam remidos 21 (vinte e um) dias da pena do réu, bem como pela 

elaboração de um novo cálculo de pena.

A Defesa também pugnou pela remissão de 21 (vinte e um) dias e a 

elaboração de novo cálculo de pena (fls. 226/228).

Novo cálculo de pena (fl. 232).

Manifestação do Ministério Público (fls. 236/237) e da Defesa (fls. 

242/243) pugnando pela homologação do cálculo de fl. 232.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Analisando os autos, observo às fls. 256 que foi declarado remidos 21 

(vinte e um dias) da pena do recuperando, bem como homologou a planilha 

de fls. 91.

Sendo assim, HOMOLOGO o cálculo de pena realizado às fls. 232.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33537 Nr: 803-68.2014.811.0047

 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: Gildo Dimas Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 20 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 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:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para AUTORIZAR a entrada e 

permanência de criança ou adolescente, bem como a participação de 

menores na prática esportiva, mediante autorização escrita dos pais ou 

responsáveis, no evento denominado “8.ª PROVA DO LAÇO COMPRIDO”, 

que ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 do mês de julho do corrente ano, com a 

seguinte programação: Dia 20/07 – início a partir das 13 horas com 

previsão de término às 18 horas; Dia 21/07 - início a partir das 07 horas 

com previsão de término às 24 horas; Dia 22/07 - início a partir das 07 

horas com previsão de término às 18 horas, a ser realizado nas 

dependências da Sítio Serra Dourada, Comunidade 28, Zona Rural de 

Jauru /MT, ADVERTINDO, expressamente, o organizador do evento acerca 

da proibição de venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas e cigarros a 

menores de 18 (dezoito) anos, inclusive com a colocação de placas 

ostensivas no evento indicando a referida proibição, que deverá ser 

comprovada após a realização do evento, mediante fotografias e 

declaração do Conselho Tutelar, bem como acerca da participação de 

menores no evento esportivo (prova do laço) mediante a formal 

autorização dos pais e/ou responsável, bem como declaração subscrita 

no sentido de informar se os menores praticam regularmente a atividade 

esportiva em tela e que não sofrem de nenhuma doença ou limitação física 

que desaconselhe ou impeça a sua participação, devendo ainda, ser 

OBSERVADA A LEGISLAÇÃO CORRELATA SOBRE O TEMA E AS 

SEGUINTES CAUTELAS:(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36305 Nr: 706-34.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gean Douglas Aparecido 

Vieira Colarino - OAB:OAB/MT 22608/O, PRISCILA SAGRADO UCHIDA 
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- OAB:5255, Sergio Abrahão Elias - OAB:1223/RO

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo de fls. 204/205 dos 

autos, para que surtam os efeitos legais, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, e, por corolário, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso 

III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.INTIMEM-SE as partes, por seus 

advogados, via DJE.CIÊNCIA ao Ministério Público. Condeno o Executado 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais FIXO em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no § 8°, do art. 85, do Código 

de Processo Civil. Esclareço que o art. 515, inciso III, do Código de 

processo Civil confere força executiva à sentença judicial homologatória, 

razão pela qual eventual descumprimento do acordo implicará execução, 

mediante provocação da parte interessada.Considerando que a transação 

é incompatível com o interesse recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado desta sentença (art. 1.000, do CPC).No mais, 

considerando as informações dando conta do cumprimento do mandado 

de prisão civil expedido, DETERMINO a imediata expedição de alvará de 

soltura em favor do Executado, devendo o mesmo ser imediatamente 

posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.Certificado o 

trânsito em julgado, REMETAM 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. Publique-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 23 de julho de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30972 Nr: 822-45.2012.811.0047

 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: Sania Aparecida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 23 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34504 Nr: 1415-06.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DE SOUZA, LEAR TEIXEIRA, 

Antonio Rosa Rodrigues, MARIA DO CARMO FREIRE DE OLIVEIRA, CINTIA 

FREIRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6247/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DO CARMO FREIRE DE OLIVEIRA, 

Cpf: 22097040225, Rg: 1493166-4, Filiação: Adalgiza Chaves Freire e 

José Roque Freire, natural de Tabuleiro do Norte-CE, casado(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido CINTIA FREIRE DE OLIVEIRA, Cpf: 

01072514184, Rg: 1790742-0, Filiação: Maria do Carmo Freire de Oliveira e 

Sidnei Cândido de Oliveira, natural de Cacoal-RO, convivente. 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: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT. Instruída pela cópia dos 

autos de inquérito civil nº 05/2014 - Simp 000148-062/2014 O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça ao 

final assinado, no cumprimento de seu mister constitucional, vem, perante 

este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: PEDRO FERREIRA 

DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante (à época Prefeito Municipal de 

Jauru), portador da CI RG nº 0756590-9 SJ/MT e inscrito no CPF/MF sob o 

nº 522.356.531-20, nascido em 25/06/1972, natural de Mendes 

Pimentel/MG, filho de José Braz Ferreira e Maria de Souza Ferreira, 

residente Rua Sete de Setembro (ao lado da residência do Sr. 

Avandergiso), nesta cidade de Jauru/MT; LEAR TEIXEIRA, brasileiro, 

solteiro, contador (à época Secretário de Finanças de Jauru), portador da 

CI RG nº 827321 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 473.976.831- 34, 

nascido em 04/11/1969, natural de Cáceres/MT, filho de Joventino Teixeira 

e Cecília Teixeira dos Santos, residente na Rua Pastor Benedito da Silva, 

nº 380, Bairro Centro, desta cidade de Jauru/MT; Saulo Pires de Andrade 

Martins Promotor de Justiça Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso Promotoria de Justiça de 

Jauru Promotoria de Justiça de Jauru Missão: Defender o regime 

democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis, buscando a justiça social e o pleno exercício da cidadania. 

ANTONIO ROSA RODRIGUES, brasileiro, convivente, vereador (à época 

Secretário de Saúde de Jauru), representante da sociedade empresarial 

“M. DO CARMO FREIRE DE OLIVEIRA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO – ME”, 

portador da CI RG nº 13615017 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 

907.319.721.04, nascido aos 12 de março de 1978, natural de Jauru/MT, 

filho de Olerindo Ferreira Rodrigues e Alverina Rodrigues, residente na 

Rua da Agricultura, nº 241, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de 

Jauru/MT; MARIA DO CARMO FREIRE DE OLIVEIRA, brasileira, casada, 

empresária – sócia-proprietária da sociedade empresarial “M. DO CARMO 

FREIRE DE OLIVEIRA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO – ME” –, portadora da 

CI RG nº 1493166- 4 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 220.970.402-25, 

nascida aos 24/04/1966, natural de Tabuleiro do Norte/CE, filha de José 

Roque Freire e Adalgiza Chaves Freire, residente e domiciliada na avenida 

Argélia, nº 156-R (Residencial Paiaguás, Ap.103-E), jardim Aclimação, 

Cuiabá/MT; e CINTIA FREIRE DE OLIVEIRA, brasileira, convivente, 

procuradora/representante da sociedade empresarial “M. DO CARMO 

FREIRE DE OLIVEIRA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO – ME” –, portadora da 

CI RG nº 1790742-0 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 010.725.141-84, 

nascida aos 16/08/1986, natural de Cacoal/RO, filha de Sidnei Cândido de 

Oliveira e Maria do Carmos Freire de Oliveira; Pela prática dos seguintes 

fatos delituosos: Consta dos inclusos autos de inquérito civil (cópia) que, 

no ano 2012, precisamente no dia 06 de março, neste município de 

Jauru/MT, PEDRO FERREIRA DE SOUZA, LEAR TEIXEIRA, ANTÔNIO ROSA 

RODRIGUES, MARIA DO CARMO FREIRE DE OLIVEIRA e CÍNTIA FREIRE DE 

OLIVEIRA, agindo em comunhão consciente de esforços (comparsaria), 

fraudaram, mediante prévio ajuste/combinação, o caráter competitivo de 

procedimento licitatório (nº 09/2012), com o intuito de obter para si 

vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Saulo Pires de 

Andrade Martins Promotor de Justiça Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso Ministério Público do Estado de Mato Grosso Promotoria de Justiça 

de Jauru Promotoria de Justiça de Jauru Missão: Defender o regime 

democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis, buscando a justiça social e o pleno exercício da cidadania. 

Consta, de igual forma, que entre os anos de 2011 e 2012, neste município 

de Jauru/MT, os denunciados PEDRO FERREIRA DE SOUZA, LEAR 

TEIXEIRA, ANTÔNIO ROSA RODRIGUES, MARIA DO CARMO FREIRE DE 

OLIVEIRA e CÍNTIA FREIRE DE OLIVEIRA associaram-se entre si para o fim 

específico de cometer crimes, notadamente relacionados a licitações, 

lavagem de capitais, contratos e fraudes documentais. Conforme se nota 

do incluso procedimento (cópia), instaurado pelo Ministério Público após o 

encaminhamento de uma série de denúncias, apurou-se que no ano de 

2012, o então Prefeito Municipal, PEDRO FERREIRA DE SOUZA, após 

solicitações de compras feitas pelos respectivos Secretários Municipais, 

deflagrou o processo licitatório nº 09/2012, na modalidade pregão, para, 

em tese, dar início à execução de serviços e obras diversas. Ocorre que 

a licitação fora executada após uma fase inicial de fraudes perpetradas 

em 2011, tendo o certame do ano de 2012 se operado através de 
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manifesto direcionamento, surgindo como vencedora a sociedade 

empresarial “M. DO CARMO FREIRE DE OLIVEIRA SERVIÇOS E 

TERCEIRIZAÇÃO – ME”, cuja sócia e representante eram, 

respectivamente, as requeridas MARIA DO CARMO FREIRE DE OLIVEIRA e 

CINTIA FREIRE DE OLIVEIRA, mãe e filha, estando elas previamente 

mancomunadas para a realização do esquema. Ressai dos autos que a 

referida sociedade comercial fora criada com o exclusivo propósito de 

receber valores oriundos de compras/licitações fraudadas, tendo sido 

constituída justamente 02 (dois) meses depois da nomeação para o cargo 

de Secretário Municipal de Saúde, no ano de 2011, do também increpado 

ANTÔNIO ROSA RODRIGUES, conhecido como “Toninho Borá”, noivo de 

CINTIA FREIRE DE OLIVEIRA e genro de MARIA DO CARMO FREIRE DE 

OLIVEIRA, sendo ele detentor de procuração lavrada em cartório para a 

prática de atos diversos em favor da pessoa jurídica em testilha. Saulo 

Pires de Andrade Martins Promotor de Justiça Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso Ministério Público do Estado de Mato Grosso Promotoria 

de Justiça de Jauru Promotoria de Justiça de Jauru Missão: Defender o 

regime democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis, buscando a justiça social e o pleno exercício da cidadania. 

Assim foi que, primeiramente ainda em 2011, duas contratações públicas 

diretas com a supramencionada empresa foram realizadas pela 

Administração Jauruense, no que pode ser considerada a fase 

embrionária do esquema fraudulento que viria a ser efetivado no Pregão 

nº 009/2012, sendo que naquelas contratações iniciais nenhum serviço 

fora efetivamente realizado pela empresa de propriedade da 

co-denunciada acima citada, gerando danos ao erário. Em seguida, já no 

início de 2012, e com o prévio ajuste entre os denunciados, deu-se início 

ao procedimento licitatório nº 09/12 (pregão), deflagrado após solicitações 

encaminhadas por alguns Secretários de alguns serviços relacionados à 

limpeza, montagem e aquisição de ares-condicionados e pequenas 

reformas prediais, documentos datados de 15 de fevereiro de 2012 e sem 

a devida especificação1, contrariando a normativa de regência. 

Apurou-se que o orçamento apresentado pela “M. DO CARMO FREIRE DE 

OLIVEIRA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO – ME”, foi enviado aos 30 de 

janeiro de 2012, ou seja, semanas antes das solicitações dos Secretários 

Municipais, uma vez que a sua sócia-proprietária e demais representantes 

(dentre os quais ANTÔNIO ROSA RODRIGUES e CINTIA FREIRE DE 

OLIVEIRA) já estavam previamente mancomunados com o gestor PEDRO 

FERREIRA DE SOUZA e o Secretário de Finanças, LEAR TEIXEIRA, 

responsável pelos pagamentos. Além disso, como se nota da 

documentação inclusa, o orçamento enviado continha itens e respectivas 

quantidades que não encontravam consonância com os pedidos das 

Secretarias (mas que foram, ao fim da licitação, contemplados). Ali, consta 

uma relação de materiais, peças e equipamentos diversos, muitos dos 

quais sem a mínima relação com os serviços solicitados anteriormente e 

sem que isto fosse objeto da empresa (aquisição e repasse de produtos). 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso Promotoria de Justiça de Jauru Promotoria de Justiça de 

Jauru Missão: Defender o regime democrático, a ordem jurídica e os 

interesses sociais e individuais indisponíveis, buscando a justiça social e o 

pleno exercício da cidadania. A continuar, outro ponto apurado pelas 

investigações diz respeito aos demais orçamentos encaminhados ao 

Município, oriundos de sociedades empresárias sem qualquer ligação ou 

vínculo com a região de Jauru/MT, a saber, (i) “Impacto Imagens e Arte 

Visual Ltda.” e (ii) “Moura e Botelho Silveira Ltda. ME”, sendo que o 

orçamento da primeira é datado de 17/02/2012, ou seja, apenas dois dias 

após as solicitações dos Secretários (que não foram publicadas 

oficialmente), enquanto que o orçamento da segunda nem mesmo datado 

está. Também ressai dos autos que a assinatura do representante da 

empresa “Impacto Imagens e Arte Visual”, aposta no orçamento 

supostamente enviado ao Município, além de se mostrar totalmente diversa 

de qualquer assinatura de um dos sócios da empresa no contrato social (e 

somente os sócios poderiam assinar o orçamento), tem idênticas 

características grafológicas da assinatura firmada pela acionada MARIA 

DO CARMO FREIRE DE OLIVEIRA, na qualidade de proprietária da empresa 

contratada1, não sendo possível, todavia, ao menos diante dos elementos 

colhidos, apurar se os representantes das empresas supramencionadas 

estavam ou não também mancumunados com os denunciados ou jamais 

souberam do ocorrido, tratando-se, pois, de documentos falsos. 

Igualmente ilustrando o dirigismo da licitação, ficou demonstrado que no 

município vizinho de Vale de São Domingos/MT o mesmo procedimento 

licitatório fora deflagrado, também de forma fraudulenta e no qual 

encontram-se acostados logo no ínicio das documentações orçamentos 

apresentados exatamente pelas três empresas do pregão de preços 

realizado em Jauru/MT, saindo-se ali como vencedora, não por 

coincidência, também a empresa “M. DO. CARMO FREIRE DE OLIVEIRA 

SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO – ME”, o que demonstra que o grupo 

continuou fraudando certames em outras localidades. 1 Neste sentido, 

basta uma rápida análise das assinaturas constantes nos orçamentos 

encaminhados pela “Impacto” e pela “M. DO CARMO”, as quais encontram 

idênticos traços de grafia, não havendo necessidade de ser um expert 

para se chegar a tal conclusão lógica Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso Ministério Público do Estado de Mato Grosso Promotoria de Justiça 

de Jauru Promotoria de Justiça de Jauru Missão: Defender o regime 

democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis, buscando a justiça social e o pleno exercício da cidadania. 

Ali, inclusive, comprovando de vez os laços familiares e profissionais 

entre o denunciado ANTÔNIO ROSA RODRIGUES (então Secretário de 

Saúde) e MARIA DO CARMO FREIRE DE OLIVEIRA e sua filha, CINTIA 

FREIRE DE OLIVEIRA, consta uma procuração, lavrada pelo 5º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca 

de Cuiabá, dando amplos poderes de representação da microempresa ao 

imputado. Exatamente por conta da procuração acima transcrita que o 

próprio acionado ANTÔNIO ROSA RODRIGUES (“Toninho Borá”) 

apresentou à Prefeitura de Vale de São Domingos proposta de preços 

para a licitação que ali estava por ocorrer, também assinando o 

documento na qualidade de representante da microempresa ora requerida, 

além de várias outras documentações inclusas, o que esclarece sem 

necessidade de maiores reflexões o seu conluio com a pessoa jurídica e 

sua proprietária (a própria sogra, como dito alhures). Obviamente tal 

procuração não foi encartada no procedimento licitatório jauruense, vez 

que o denunciado ANTÔNIO ROSA RODRIGUES, conquanto fosse 

representante da “M. DO CARMO FREIRE DE OLIVEIRA SERVIÇOS E 

TERCEIRIZAÇÃO – ME”, era também, à época dos fatos, Secretário 

Municipal de Saúde, uma das pastas mais beneficiadas com a contratação 

da empresa de sua sogra e noiva, a qual não trouxe sequer um 

funcionário para executar os serviços contratados, como dito alhures. 

Registre-se, ainda, que tanto era o referido procedimento direcionado (nº 

09/2012) que quando da realização do ato – o pregão, propriamente dito – 

houve tão somente o comparecimento da sociedade empresária “M. DO 

CARMO FREIRE DE OLIVEIRA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO – ME”, então 

representada pela noiva/companheira do denunciado ANTÔNIO ROSA 

RODRIGUES, a também increpada CINTIA FREIRE DE OLIVEIRA, quando 

apresentou a proposta ao final adjudicada e homologada pelo preço de R$ 

846.800,00 (oitocentos e quarenta Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso Ministério Público do Estado de Mato Grosso Promotoria de Justiça 

de Jauru Promotoria de Justiça de Jauru Missão: Defender o regime 

democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis, buscando a justiça social e o pleno exercício da cidadania. e 

seis mil e oitocentos reais), tudo isso sem qualquer detalhamento acerca 

do objeto do pregão e de maneira dirigida, visto que a intenção dos 

denunciados era se apropriar dos valores em benefício próprio. Tal 

quantia, aliás, só veio a demonstrar que a intenção originária dos 

requeridos era de repassar/desviar dos cofres deste pequeno município o 

montande aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) à empresa 

e, posteriormente, aos beneficiários, entre eles os co-denunciados PEDRO 

FERREIRA DE SOUZA e ANTÔNIO ROSA RODRIGUES. Este último, por sua 

vez, como já apontado, membro da família “proprietária” da empresa 

vencedora do certame e um de seus representantes, aproveitando-se de 

seu cargo de Secretário de Saúde, passou internamente (e ilegalmente) a 

representá-la ainda na fase de licitação e também quando execução do 

contrato, como informado por testemunhas ouvidas na Promotoria de 

Justiça. Dando sequência ao direcionamento/irregularidades apuradas no 

procedimento licitatório tem-se, igualmente, a expressa obrigação 

constante no edital e no contrato relativa à emissão de relatórios 

quinzenais, concernentes aos serviços prestados, por parte da 

contratada, o que em nenhum momento fora realizado, até porque, como já 

mencionado, em verdade o único “dever” da microempresa era receber os 

valores oriundos de serviços que jamais foram realizados, repassando-os 

posteriormente a todos os membros. Neste ponto, mencione-se a diligência 

ministerial realizada no endereço indicado no bojo do certame (e também 

do contrato social) como o da sede da microempresa, no município de 

Cuiabá/MT, tratando-se meramente de um bairro residencial sem qualquer 

ligação com a microempresa (não Ministério Público do Estado de Mato 
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havendo nem mesmo placa indicativa do nome fantasia “FACILITY”)1. No 

local, consoante a certidão, moram pessoas também sem nenhum vínculo 

aparente com a microempresa em comento, o que também evidenciou que 

se tratava, de fato, de uma mera empresa de fachada. Enfim, após a 

adjudicação e homologação do certame, os denunciados PEDRO 

FERREIRA DE SOUZA, na qualidade de Prefeito Municipal, e LEAR 

TEIXEIRA, na qualidade de Secretário de Finanças, passaram a autorizar 

pagamentos em prol da empresa vencedora (e seus representantes) sem 

a realização dos serviços contratados ou tendo sido eles executados por 

servidores/funcionários locais (como atestam várias testemunhas), 

expedindo para tanto notas de liquidação e pagamentos contendo 

informações falsas. Os valores recebidos pela empresa eram 

imediatamente retirados das contas bancárias (por meio da c/c nº 631876, 

banco Sicredi e c/c nº 15420, Caixa Econômica Federal), para fins de 

posterior distribuição entre os denunciados, seja por meio de 

transferências eletrônicas, como através de saques para distribuição em 

espécie dos valores, de modo a dissimular/ocultar o posterior destino do 

dinheiro (2ª fase do delito de lavagem de capitais - “dissimulação” ou 

“mascaramento”), o que pôde ser constado também após a quebra de 

sigilo bancário dos denunciados, deferido judicialmente (cópia dos 

extratos em anexo) e que demonstra intensa movimentação bancária no 

período. Ao final, após elaboração de cálculo pelo Centro de Apoio 

Operacional do Ministério Público, apurou-se que os repasses ilegais em 

prol da empresa chegaram ao valor de R$ 168.532,70 (cento e sessenta e 

oito mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta centavos), tudo, 

repita-se, realizado de forma fraudulenta e encaminhado à conta bancária 

da pessoa jurídica contrariamente à legislação, já que não executara ela 

nenhum serviço contratado. 1 Vide certidão e registro fotográfico de fls. 

101/103 Ministério Público do Estado de Mato Grosso Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso Promotoria de Justiça de Jauru Promotoria de 

Justiça de Jauru Missão: Defender o regime democrático, a ordem jurídica 

e os interesses sociais e individuais indisponíveis, buscando a justiça 

social e o pleno exercício da cidadania. Ante o exposto, denuncio a Vossa 

Excelência PEDRO FERREIRA DE SOUZA, LEAR TEIXEIRA, ANTÔNIO 

ROSA RODRIGUES, MARIA DO CARMO FREIRE DE OLIVEIRA e CÍNTIA 

FREIRE DE OLIVEIRA, como incursos nas sanções dos art. 90, da Lei nº 

8.666/1993 c/c art. 288, caput, do Código Penal, ambos em concurso 

material de crimes, requerendo seja contra eles instaurado o devido 

processo penal, nos moldes dos art. 396 e ss. do CPP, citando-se os 

denunciados para apresentação de resposta escrita e demais termos do 

processo – como a oitiva das testemunhas – a fim de que, julgados, 

venham ser condenados.

Despacho: VistosPrimeiramente, conforme já determinado às fls. 1.249, 

CITEM-SE por EDITAL as denunciadas MARIA DO CARMO FREIRE DE 

OLIVEIRA e CINTIA FREIRE DE OLIVEIRA, com prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 361, do Código de Processo Penal.No tocante ao 

denunciado LEAR TEIXEIRA, verifica-se que, em que pese ter informado 

ao meirinho que possuía advogado constituído na pessoa do Dr. 

Uemerson, até a presente momento não houve regularização da 

representação processual, muito embora tenha sido o causídico 

devidamente intimado para tanto.Noutro giro, verifico que o advogado 

nomeado para patrocinar a defesa do denunciado PEDRO FERREIRA, 

apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo, sem 

manifestação. Assim, destituo o ilustre causídico Dr Arles Dias Silva, do 

“múnus público” que lhe foi conferido, em seu lugar NOMEIO a douta 

advogada CLÁUDIA GRACIELA CORREA BENTO, inscrita na OAB/MT 

17873/O, para patrocinar a defesa dos acusados PEDRO FERREIRA DE 

SOUZA e LEAR TEIXEIRA.INTIME-SE pessoalmente a defensora acima 

nomeada, para manifestar-se acerca da nomeação, sendo que, em caso 

de aceitação, deverá apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO no prazo 

legal, bem como acompanhar o processo até o deslinde final, quando lhe 

será arbitrado honorários advocatícios, nos termos da Tabela de 

Honorários Advocatícios da OAB/MT.Apresentada a defesa, sendo 

arguida preliminar ou procedida a juntada de documentos, DÊ-SE VISTA ao 

Ministério Público para manifestação.Após, voltem-me os autos conclusos 

para a análise de eventual hipótese de absolvição sumária – art. 397 do 

CPP – ou designação de dia e hora para audiência – art. 399 do 

CPP.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 03 de março de 2018.

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, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 15 de março de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34582 Nr: 512-60.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MICHEL ANORINO LIMA, SIMONE 

COTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193

 Vistos.

1. Diante da informação contida no petitório de Ref: 158, vejo por bem 

homologar a desistência da oitiva da testemunha Paulo Silvano Pereira.

2. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 20 de julho de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45120 Nr: 1807-98.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRISLAINE VIEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA SODRÉ DAMASCENA, MARIA DE 

FÁTIMA SODRÉ DAMASCENA, UMBERTO TEIXEIRA DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)A autora qualificou-se nos autos como auxiliar contábil, e, 

sequer colacionou nos autos comprovantes hábeis a corroborar a 

afirmativa de hipossuficiência. Assim, vislumbro que existe sim certa 

estabilidade e condições de programação de sua condição financeira. 

Embora tenham arguido, na inicial, não poderem arcar com as custas 

processuais, não podem eles serem considerados pobres na forma da Lei 

nº. 1.060/50. A que se pontuar ainda, que caso não tivesse nenhuma 

renda a autora teria procurado ser assistida pela Defensoria Pública local, 

e não por Advogado particular. Diante do exposto, é notório que a 

situação econômico-financeira que se deparam a autora não a permite 

vislumbrar os objetivos da gratuidade da justiça, bem assim ser 

considerada como hipossuficiente.(..)Acentuo que a mera afirmação da 

parte não obsta a que o magistrado indefira o benefício vindicado, 

havendo nos autos fundadas razões para tanto, de ordem financeira, pois 

a lei nº. 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, 

inspiração ainda do art. 5.º inciso LXXIV, daqueles realmente 

hipossuficientes e que demonstrarem essa condição.(...) Isto posto, 

INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.º, 

caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, devendo os autores, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendarem a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, sob pena de 

extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34582 Nr: 512-60.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MICHEL ANORINO LIMA, SIMONE 

COTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193

 Vistos.

1. Considerando a informação contida no Ofício nº. 701/DPMT/JUSC/2018, 

datado nesta data, oriundo da Defensoria Pública de Juscimeira – MT, 

tenho por bem redesignar a audiência de instrução e julgamento para o dia 

17/09/2018, às 16h50min (horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória se o 

caso. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 20 de julho de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34811 Nr: 611-30.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO DONIZETE BANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a informação contida no Ofício nº. 701/DPMT/JUSC/2018, 

datado nesta data, oriundo da Defensoria Pública de Juscimeira – MT, 

tenho por bem redesignar a audiência de instrução e julgamento para o dia 

1709/2018, às 15h30min (horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória se o 

caso. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 20 de julho de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37834 Nr: 2018-71.2017.811.0048

 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: NATALIA COLTRO BEZERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA S. RAMOS - 

OAB:222222

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30500 Nr: 510-27.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BH COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, KEILE 

CARDOSO COIMBRA, JOSÉ NILCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carrijo Freitas - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de veículo a 

ser penhorado em nome do executado, conforme extrato anexado.

Com efeito, intime-se o exeqüente para requerer o que de direito em 5 dias 

(NCPC, art. 218), sob pena do feito ser SUSPENSO, e remetido ao arquivo 

provisório, consoante dispõe o artigo 40 da LEF e art. 921, inciso III do 

NCPC.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 20 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40346 Nr: 3026-83.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLENILSON DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32023 Nr: 1176-28.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEREIRA DE SOUZA, VALDIRENE 

GONÇALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A, ROGERIO NAVES DA 

SILVA - OAB:13663

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29595 Nr: 232-26.2016.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MAZETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido retro, por entender que a localização do executado, 

bem como a designação de bens a serem penhorados como garantia, em 

sede de execução ou cumprimento de sentença, é um ônus que pende 

sobre a parte exequente.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45320 Nr: 1895-39.2018.811.0048

 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): RODOLFO MENEZES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Há demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura 

da ação (NCPC, art. 798, I, alínea b).2. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para a 

satisfação da dívida (art. 831, NCPC).3. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e a sua avaliação, inclusive se atentando para 

aqueles eventualmente indicados na inicial com obediência à ordem 

preferencial do art. 835 do NCPC, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, 

NCPC).4. Caso o exequente tenha requerido inicialmente, intime-se o 

executado para, em 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora (art. 

829, § 2º, NCPC), ficando desde já alertado que a não indicação, no prazo 

estipulado, de quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora 

e seus respectivos valores, implicará em ato atentatório à dignidade da 

Justiça, incidindo o devedor em multa de 15% (quinze por cento) do valor 

atualizado do débito, que será revertida em proveito do credor, exigível na 

própria execução ora em curso, sem prejuízo de outras sanções de 

natureza processual ou material (art. 774, Parágrafo Único do NCPC).5. Os 

embargos deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da data da juntada aos autos do mandado de citação (art. 915, NCPC), 

independentemente de penhora, depósito ou caução.6. Expeça-se o 

respectivo mandado de citação, penhora e avaliação.7. Para as hipóteses 

de pronto pagamento ou de não-oferecimento de embargos, fixo, 

equitativamente, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, nos termos do artigo 85 do NOVO Código de Processo 

Civil, valor este que será reduzido pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias (art. §1 do artigo 827 do NOVO 

Código de Processo Civil).8. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 20 de 

julho de 2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10198 Nr: 1258-06.2009.811.0048

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDVAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS VARGAS LEITE - 

OAB:MT/11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Vistos, etc.

1. Intimem-se as partes para que se manifestem nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender oportuno, sob pena de 

arquivamento do feito.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32063 Nr: 1208-33.2016.811.0048

 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: SPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da sentença embargada.3.2. 

Considerando que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo 

de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. 

Cumpra-se.Juscimeira – MT, 20 de julho de 2018.Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22113 Nr: 130-09.2013.811.0048

 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: EUNICE CORREIA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9156 Nr: 199-80.2009.811.0048

 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: RAIMUNDA XIMENDES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - OAB:11677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7951 Nr: 251-13.2008.811.0048

 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: CLAUDIONER GARCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32063 Nr: 1208-33.2016.811.0048

 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: SPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento, 

determinando o prosseguimento da sentença embargada de Ref: 99.3.2. 

Considerando que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo 

de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a 

sentença de Ref: 44.Juscimeira – MT, 20 de julho de 2018.Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39147 Nr: 2623-17.2017.811.0048

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Vistos.

1. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação já designada (Ref: 

18).

2. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37378 Nr: 1772-75.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRO RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 Impulsiono os autos a fim de que seja desentranhado a petição e seus 

documentos da Ref. 12 para serem distribuidos em apartado por 

dependência a estes, pois trata-se de Ação de Incidente de Insanidade 

Mental.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45213 Nr: 1851-20.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URIEL TELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)O autor apesar de ter informado na petição inicial que não tem 

profissão identificada, acostou aos autos carteira de identidade 

profissional de contador, e, sequer colacionou nos autos comprovantes 

hábeis a corroborar a afirmativa de hipossuficiência. Assim, vislumbro que 

existe sim certa estabilidade e condições de programação de sua 

condição financeira. Embora tenha arguido, na inicial, não poder arcar com 

as custas processuais, não pode ele ser considerado pobre na forma da 

Lei nº. 1.060/50. A que se pontuar ainda, que caso não tivesse nenhuma 

renda o autor teria procurado ser assistido pela Defensoria Pública local, e 

não por Advogado particular. Diante do exposto, é notório que a situação 

econômico-financeira que se deparam o autor não o permite vislumbrar os 

objetivos da gratuidade da justiça, bem assim ser considerado como 

hipossuficiente. Destarte, as circunstâncias observadas afastam o 

benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não 

ao que simplesmente o declara nos autos, sob pena de banalizar o que 

deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso. Ademais, alguém nas condições objetivamente 

observadas não pode ser considerado pobre, sob pena de vulgarizar o 

termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal. Acentuo 

que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o 

benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, de 

ordem financeira, pois a lei nº. 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito 

ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.º inciso LXXIV, daqueles 

realmente hipossuficientes e que demonstrarem essa condição. (...) Isto 

posto, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 

5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, devendo o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, sob pena de 

extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 238 Nr: 28-75.1999.811.0048

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/0, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112

 Certifico que a carta precatória de cândido mota-SP foi devolvida em 

cumprimento tendo em vista a falta de recolhiomento do preparo para 

distribuição naquela comarca;

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5623 Nr: 806-30.2008.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CARVALHO SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUSCIMEIRA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTEÇA CRIMINAL

PRAZO: 05 (cinco) dias DIAS

AUTOS Nº 806-30.2008.811.0048

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): PAULO ROBERTO CARVALHO SALLES

INTIMANDO: PAULO ROBERTO CARVALHO SALLES

INTIMAR o Réu acima identificado, do teor da sentença penal prolatada nos 

presentes autos.

RESUMO DA INICIAL: DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em desfavor de PAULO ROBERTO CARVALHO SALLES, 

imputando-lhe a prática do crime descrito

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. Trata-se de ação penal que o Ministério 

Público move em desfavor de Paulo Roberto Carvalho Salles pela suposta 

prática do crime do artigo 34, p.u., inciso II, da Lei 9.605/98. Em sede de 

audiência de instrução houve requerimento pelo reconhecimento da 

prescrição punitiva. É o relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Como já 

dito alhures, o delito foi supostamente perpetrado em outubro de 2005 e a 

denúncia foi recebida em agosto de 2008, isto é, há mais de 06 (seis) 

anos, sendo que não houve nenhum marco interruptivo ou suspensivo do 

prazo prescricional até a presente data. No que diz respeito ao delito do 

artigo 34, p.u., inciso II, da Lei nº 9.605/98, nota-se que o preceito 

secundário constante no tipo penal comina pena de 01 (um) a 03 (três) 

anos de detenção ou multa, de forma que o artigo 109, inciso IV, do CP, 

estabelece que a prescrição se dará em 08 (oito) anos. Entretanto, 

valendo-me dos critérios norteadores de individualização da pena 

consignados no artigo 59 do Diploma Penal pátrio, verifico que o acusado 

possui condições judiciais favoráveis. Assim, a pena-base que lhe seria 

aplicada em eventual sentença condenatória seria próxima a um ano de 

detenção. Nesse diapasão, o artigo 109, inciso V, do CP, versa que a 

prescrição dos crimes com pena máxima que não excede a 02 (dois) anos 

ocorre em 04 (quatro) anos, cujo lapso temporal já foi há muito 

ultrapassado. Sendo assim, tomando como base a pena que lhe seria 

aplicada em caso de sentença condenatória, é possível afirmar que a 

pretensão punitiva já está prescrita retroativamente (artigo 110, § 1°). Por 

todo o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado PAULO 

ROBERTO CARVALHO SALLES quanto ao delito do artigo 34, p.u., inciso II, 

da Lei nº 9.605/98, nos termos do artigo 109, inciso V, e 110, § 1°, todos 

do Código Penal, devido à prescrição da pretensão punitiva estatal pela 

pena em perspectiva.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Publicada em audiência. Registre-se. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.

ME - 107

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, JESSÉ MORAES DOS 

SANTOS, digitei.

Juscimeira - MT, 23 de julho de 2018.

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39211 Nr: 2651-82.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKEL TELES DA SILVA, ELEIR JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido na cota ministerial de Ref: 102, motivo pelo qual, 

determino a expedição de carta precatória para a Comarca de Brasília– 

DF, para que naquela Comarca seja procedida a inquirição da testemunha 

Anderson Moreira do Vale, observando o endereço indicado no petitório 

retro. Prazo para cumprimento da missiva: 30 (trinta) dias

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33528 Nr: 1923-75.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de Ref: 60, motivo pelo qual, proceda 

o desarquivamento dos autos.

2. Ademais intime-se a parte autora através de sua patrona para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31625 Nr: 989-20.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido contido no petitório de Ref: 46. Assim, INTIME-SE o 

patrono da parte autora para que proceda com a atualização do cálculo 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após o decurso do prazo supra, com ou sem a manifestação da parte 

autora, certifique-se, voltando os autos conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43961 Nr: 1291-78.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÕMICA FEDERAL - CAIXA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EDIMILSON PEIXOTO SILVA , DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS, CELINA FERREIRA DE OLIVEIRA, WELKISLEY 

PAULA LATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER SARAIVA DE SOUZA - 

OAB:MT/8.267-B, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da complementação da diligência do Oficial de 

Justiça, tendo em vista o endereço da parte a ser diligenciado ser na Zona 

Rural(Assentamento), através de emissão de guias no site deste Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, para efetivo cumprimento do mandado, no 

prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45192 Nr: 1836-51.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.
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2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 20/08/2018, às 15h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se o(a) 

Sr(a) Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a fim de comparecer à 

audiência, acompanhado de seus(uas) advogado(a)(s). Em não havendo 

acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data de audiência de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código 

de Processo Civil.

6. Intime-se a parte autora através de seu advogado

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 23 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-51.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEZ ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se a 

parte recorrida para a apresentação das contrarrazões no prazo legal, 

após o decurso do mesmo, remeta-se os autos a Egrégia Turma Recursal, 

com nossas homenagens. 3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64000 Nr: 981-25.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51365 Nr: 1260-73.2012.811.0111

 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): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

ITAPIRANGA LTDA - EPP, José Roberto Dada, CLEUNICE MANTELLO 

DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51365.

Processo nº 1260-73.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: HSBC Bank Brasil S/A

Executado: José Roberto Dada

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74048 Nr: 3203-37.2018.811.0040

 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): WSPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399

 Intimação do(a) advogado(a) da partere querida acerca do despacho de 

fls. 1596, para, no prazo legal manifestar sobre o retorno dos autos à 

Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50251 Nr: 108-87.2012.811.0111

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PEREIRA GRASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50251.

Processo nº 108-87.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Monitória

Requerente: Itaucard S/A

Requerido: Willian Pereira Grassi

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão retro, INTIME-SE a parte requerente para se 

manifestar nos autos no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 21648 Nr: 1104-95.2006.811.0111
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEIA CONCEIÇÃO DA SILVA, EDIVAN 

APARECIDO CAIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Móveis Nunes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DASSOLLER - 

OAB:11873, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:OAB/MT 8.094

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para que efetue o 

preparo da Carta Precatória à Comarca de Colíder para cumprimento do 

Mandado de Penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72701 Nr: 326-08.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LEITE DE ARRRUDA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o presente feito abrindo vista ao autor para réplica.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21314 Nr: 1789-15.2010.811.0030

 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: Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 29/11/2010, devendo o valor ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária 

pela INPC desde o ajuizamento da ação. Declaro a prescrição do período 

que antecede 05 (cinco) anos da propositura da ação. Torno definitiva a 

antecipação da tutela concedida, às fls. 25/55. Condeno a parte requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 

10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do 

Enunciado 111 do STJ. Deixo de condenar a requerida ao pagamento de 

custas, em razão da isenção legal.Após, o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuíza de Direito, 

em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19160 Nr: 1868-28.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Albuquerque dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos 

declaratórios.Considerando a improcedência dos embargos propostos 

pela Fazenda Pública, torno prejudicada a exceção de pré-executividade 

de fls. retro. P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 10465 Nr: 364-26.2005.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPACEL-Indústria e Com. de Calc. e Cereais 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287/-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos 

declaratórios.Considerando a improcedência dos embargos propostos 

pela Fazenda Pública, torno prejudicada a exceção de pré-executividade 

de fls. retro. P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20019 Nr: 523-90.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Francisco de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos 

declaratórios.Considerando a improcedência dos embargos propostos 

pela Fazenda Pública, torno prejudicada a exceção de pré-executividade 

de fls. retro. P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11742 Nr: 1523-04.2005.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Felipe Lammel - 

OAB:7133

 Processo n. 1523-04.2005.811.0030

Cód. 11742

DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

 Intime-se a advogada indicada à petição de fl. 175 para que requeira o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

 Intime-se, cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40088 Nr: 1792-33.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos 

declaratórios.Considerando a improcedência dos embargos propostos 

pela Fazenda Pública, torno prejudicada a exceção de pré-executividade 

de fls. retro. P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 2944 Nr: 446-67.1999.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Zeni Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos 

declaratórios.Considerando a improcedência dos embargos propostos 

pela Fazenda Pública, torno prejudicada a exceção de pré-executividade 

de fls. retro. P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42866 Nr: 785-35.2013.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Costa Leite Dalpian - 

OAB:MT - 9.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT

 Processo n. 785-35.2013.811.0030

Cód. 42866

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se ação de cumprimento de sentença de regulamentação de visitas 

c/c pedido de liminar.

 À fl. 92 foi determinada a intimação pessoal do exequente.

 Certidão de inércia, à fl. 103.

O Ministério Público manifestou pela extinção do feito, à fl. 105.

É o relatório. Decido.

 Observa-se que o exequente foi intimado para requerer o que entender 

de direito, contudo quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 103.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, haja vista o que dispõe o art. 724 da 

CNGC/MT.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado e cumprida as determinações constantes 

nesta sentença, arquive-se.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41091 Nr: 965-85.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aelton Rony Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 Processo n. 965-85.2012.811.0030

Cód. 41091

SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de execução penal do reeducando Aelton Rony Soares da Silva.

 O MPE, à fl. 245, manifestou pela extinção da punibilidade do reeducando, 

haja vista o cumprimento integral da pena.

 É o relatório. Decido.

 Considerando a cota do MPE e ainda a certidão de ref. 27, a qual 

comprova que houve cumprimento integral da pena, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Aelton Rony Soares da Silva, relativamente ao presente 

feito, em virtude do cumprimento da pena que lhe foi imposta, com 

fundamento no arts. 109 e 202, ambos, da LEP.

Contudo, dispõe o artigo 202 da Lei de Execução Penal, que cumprida ou 

extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões 

fornecidos por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer 

notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela 

prática de nova infração penal ou em outros casos expressos em lei.

Dessa forma, não é necessário que se aguarde o decurso do prazo de 

dois anos do cumprimento ou extinção da pena para que se obtenha o 

sigilo a respeito da condenação. Este passou a ser uma decorrência 

automática do cumprimento ou extinção da pena.

Promovam-se as devidas comunicações, para que não constem da folha 

corrida, atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial ou por 

auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, nos 

termos do artigo 202 da Lei de Execução Penal.

Oficie-se o TRE sobre o cumprimento de pena, a teor da Súmula n. º 09 do 

TSE.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43244 Nr: 1262-58.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT, Sebastião Gilmar Luiz da Silva 

- Pref. de Nobres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa Dias Pedrozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:, Silverio Soares de Moraes - Procurador Municipal - 

OAB:12.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1262-58.2013.811.0030

Cód. 43244

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de execução de alimentos.

 À fl. 74 foi determinada a intimação do exequente para manifestação em 

termos de prosseguimento do feito.

 Certidão de inércia, à fl. 83.

O Ministério Público manifestou pela extinção do feito, à fl. 85.

É o relatório. Decido.

 Observa-se que o exequente foi intimado pessoalmente para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, contudo esse quedou-se inerte.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, VI, do NCPC.

Sem custas e taxa judiciária, uma vez que foi concedida a gratuidade da 

justiça ao exequente.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado e cumprida as determinações constantes 

nesta sentença, arquive-se.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21302 Nr: 1777-98.2010.811.0030

 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: Maria das Graças de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 
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Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, Autorizo o aproveitamento das provas já produzidas em 

consonância com o principio da celeridade processual, passando ao 

julgamento do mérito com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 29/11/2010, devendo o valor ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária 

pela INPC desde o ajuizamento da ação. Declaro a prescrição do período 

que antecede 05 (cinco) anos da propositura da ação. Torno definitiva a 

antecipação da tutela concedida, às fls. 49/53. Condeno a parte requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 

10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do 

Enunciado 111 do STJ. Deixo de condenar a requerida ao pagamento de 

custas, em razão da isenção legal.Após, o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuíza de Direito, 

em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40340 Nr: 87-63.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuseli de Castro Goveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, Autorizo o aproveitamento das provas já produzidas em 

consonância com o principio da celeridade processual, passando ao 

julgamento do mérito com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 16/01/2012, devendo o valor ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária 

pela INPC desde o ajuizamento da ação. Declaro a prescrição do período 

que antecede 05 (cinco) anos da propositura da ação. Torno definitiva a 

antecipação da tutela concedida, às fls. 66/69-v. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos 

termos do Enunciado 111 do STJ. Deixo de condenar a requerida ao 

pagamento de custas, em razão da isenção legal.Após, o trânsito em 

julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuíza de Direito, 

em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41478 Nr: 1424-87.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, Autorizo o aproveitamento das provas já produzidas em 

consonância com o principio da celeridade processual, passando ao 

julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 02/07/2012, devendo o valor ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária 

pela INPC desde o ajuizamento da ação. Declaro a prescrição do período 

que antecede 05 (cinco) anos da propositura da ação. Torno definitiva a 

antecipação da tutela concedida, às fls. 98/101-v. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos 

termos do Enunciado 111 do STJ. Deixo de condenar a requerida ao 

pagamento de custas, em razão da isenção legal.Após, o trânsito em 

julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuíza de Direito, 

em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42667 Nr: 513-41.2013.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Marques de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Saneamento de Nobres Ltda- 

ESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Stabile Ribeiro - 

OAB:3.213, Dauto Barbosa Castro Passare - OAB:6199

 Processo n. 513-41.2013.811.0030

Cód. 42667

SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 Diante do teor da determinação de fl. 144, e a inércia da exequente 

conforme certidão de fl. 147 JULGO EXTINTO o presente feito, com base 

no art. 924, II, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária.

Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 Ciência ao MPE.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Nobres/MT, ______/_____/2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45297 Nr: 1148-85.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFSL, MdCPdS, AJM, EJdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1148-85.2014.811.0030Cód. 45297DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de execução fiscal.O executado foi citado, em 29/06/2015, à fl. 

31.Pedido de penhora, à fl. 36. I – DA PENHORA1. Defiro o pedido de 

penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em nome do(s) executado(s) 

até o limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado pela parte 

autora. Para tanto, verifica-se os seguintes dados:INDUDTRIA 

FARMACEUTICA SOLSA LTDA - CNPJ: 08.658.780/0001-73.EDIVALDO 

JOSA DA SILVA JUNIOR – CPF: 697.826.281-15.ANTONIO JOSEFA 

MANDACARI - CPF: 258.012.951-00MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA 

SILVA – CPF: 346.450.391-721.1 Aguarde-se, em Gabinete, o 

processamento da ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).2. Confirmado o bloqueio pela 

instituição financeira, determino a transferência para a conta judicial única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 

840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que 

ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854), vinculando o valor a este 

processo.2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo 

legal, ofereçam embargos. 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de 

embargos, intime-se o exequente para manifestar, no prazo legal.3. 

Destaco que em caso de inércia da Fazenda Pública, cumpra-se o item 

abaixo.II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS1. 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 
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penhora.Cumpra-se, expedindo o necessário. Nobres/MT.RICARDO 

NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 442 Nr: 39-66.1996.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS-2-N

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 39-66.1996.811.0030

Cód. 442

DECISÃO

 Vistos etc.

 Trata-se de execução de título judicial

Pedido de penhora à fl. 213.

I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado. Para tanto, verifica-se os seguintes dados:

LUIZ CARLOS FIDALSKI – CPF: 344.711.971-34.

 1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intime(m)-se o(s) executado(s) para que, querendo, no prazo legal, 

apresente manifestação.

 2.2. Decorrido o prazo para manifestação do(s) executado(s), intime(m)

-se o(s) exequente(s) para manifestar(em), no prazo legal.

3. Sendo infrutífera a penhora, cumpra-se o item abaixo.

II – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS E CRÉDITOS

Em consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o 

exequente para que traga ao processo bens passiveis de penhora, no 

prazo de 48 (quarente e oito) horas.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51655 Nr: 1740-95.2015.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Casanova

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema T. Viana Reginato - 

OAB:3.500-b/MT, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691

 (...).Indefiro o pedido de pagamento das custas ao final, ante a ausência 

de comprovação da impossibilidade financeira do embargante.Nesse 

sentido, entende o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:“EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

OFERECIMENTO DE IMÓVEL – PENHORA PENDENTE – NÃO 

PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL – ART. 739- A, § 1º, DO CPC – 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E 

CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. O art. 739-A, § 1º, do CPC, exige o preenchimento 

cumulativo de (a) requerimento do embargante, (b) dedução de relevantes 

seus fundamentos, (c) prova de que o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação e (d) que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes, sob pena de indeferimento na falta de 

quaisquer deles. 2. A impossibilidade da pessoa jurídica arcas com as 

custas e despesas processuais não se presume, conforme Súmula nº 

481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, depende de prova sumária e 

cabal da indisponibilidade financeira para isenção ou diferimento do 

recolhimento para o final do litígio. 3. Decisão monocrática mantida. (AgR 

43071/2016, Tribunal de Justiça do MT, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, 

Publicado no DJE 20/06/2016).“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA - NEGATIVA SEGUIMENTO – ART. 557, CAPUT, DO CPC - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PAGAMENTO DE CUSTAS AO 

FINAL DO PROCESSO - IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA 

NECESSIDADE, CONFORME ESTABELECE O ITEM 2.14.2 DA CNGC - 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A 

REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)O 

pagamento das custas processuais no final do processo apenas se 

admite mediante a demonstração pela parte da sua incapacidade 

momentânea para o pagamento,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40159 Nr: 1874-64.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHPdS, ACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407, Suzye Maria 

José Conceição Martins do Nascimento - OAB:13746

 Ante o exposto, DETERMINO A PRISÃO CIVIL do executado FRANCISCO 

SILVA SANTOS, Cpf: 014.437.281-95, nos endereços indicados pela 

exequente: Fazenda Dois Corações, Distrito do Marzagão, próximo a 

serra, Zona Rural de Rosário Oeste/MT. Rodovia MT241, KM 100, s/n, 

fazenda Serra Azul, Zona Rural de Nobres/MT, até que pague as verbas 

exequendas, conforme o disposto no artigo 528, §3º, do NCPC, 

limitando-se a prisão ao prazo de 03 (três) meses. Providencie a 

expedição do mandado de prisão. Em caso de pronto pagamento do 

referido valor, deverá ser suspenso o cumprimento do mandado, devendo, 

ainda, cadastrar o referido mandado no banco de mandado de prisão do 

CNJ. Por fim, urge ressalvar, que deve o meirinho e a autoridade policial 

encarregada do cumprimento do mandado de prisão, observar que por se 

tratar de prisão de caráter civil, deve o conduzido ser recolhido em cela 

apropriada separadamente dos demais, em conformidade com o que 

dispõe o art. 528, §4º, do NCPC.II – DA ATUALIZAÇÃO DO 

DÉBITOProceda-se com a atualização dos débitos, devendo ser 

encaminhado junto ao mandado a planilha atualizada da dívida.III – DO 

PENHORADefiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros 

em nome do executado até o limite da execução, de acordo com o cálculo 

apresentado, à fl. 80-v. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:FRANCISCO SILVA SANTOS, CPF: 014.437.281-95Aguarde-se, em 

Gabinete, o processamento da ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).(...).RICARDO NICOLINO 

DE CASTROJuiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21034 Nr: 1510-29.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Soares de Souza - Me., Sandra Soares 

de Souza, Rui Pereira da Costa, Adriano Ferreira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730
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 Processo nº. 1510-29.2010.811.0030Cód. 21034DECISÃO Vistos 

etc.Trata-se de execução de título extrajudicialPedido de penhora às fls. 

112/113.I – DA PENHORAInicialmente destaco que as cooperativas de 

crédito estão incluídas no sistema BACENJUD.1. Defiro o pedido de 

penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em nome do(s) executado(s) 

até o limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado. Para 

tanto, verifica-se os seguintes dados:SANDRA SOARES DE SOUZA ME – 

CNPJ: 07.722.938/0001-64.1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o 

processamento da ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).2. Confirmado o bloqueio pela 

instituição financeira, determino a transferência para a conta judicial única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 

840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que 

ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854), vinculando o valor a este 

processo.2.1. Intime(m)-se o(s) executado(s) para que, querendo, no 

prazo legal, apresente manifestação. 2.2. Decorrido o prazo para 

manifestação do(s) executado(s), intime(m)-se o(s) exequente(s) para 

manifestar(em), no prazo legal.3. Sendo infrutífera a penhora, cumpra-se 

o item abaixo.III – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS E CRÉDITOSEm 

consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o 

exequente para que traga ao processo bens passiveis de penhora, no 

prazo de 48 (quarente e oito) horas. Destaco que o mero pedido de vistas 

ou novo requerimento de suspensão do processo não tem a aptidão de 

demonstrar o prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, 

CNGC/MT).Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos 

conclusos para prolação de sentença de extinção. Havendo manifestação 

do exequente, no sentido de indicar bens passiveis de penhora, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.Cumpra-se expedindo o necessário.Nobres/MT.RICARDO 

NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43161 Nr: 1162-06.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 .O executado foi citado em 15/06/2015, à fl. 95.Pedido de penhora à fl. 

83.I – DO RENAJUDIntime-se o executado para que no prazo de 10 (dez) 

dias, indique a localização dos bens móveis bloqueados, sob pena de 

multa. II – DA PENHORAInicialmente destaco que as cooperativas de 

crédito estão incluídas no sistema BACENJUD.1. Defiro o pedido de 

penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em nome do(s) executado(s) 

até o limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado. Para 

tanto, verifica-se os seguintes dados:ADRIANO CASANOVA – CPF: 

261.023.150-49.1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, 

§2º, CNGC).2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino 

a transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.2.1. Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para que, querendo, no prazo legal, apresente 

manifestação. 2.2. Decorrido o prazo para manifestação do(s) 

executado(s), intime(m)-se o(s) exequente(s) para manifestar(em), no 

prazo legal.3. Sendo infrutífera a penhora, cumpra-se o item abaixo.III – DA 

NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS E CRÉDITOSEm consonância com o que 

dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o exequente para que traga ao 

processo bens passiveis de penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) 

horas. Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).Decorrido o 

prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para prolação de 

sentença de extinção. Havendo manifestação do exequente, no sentido de 

indicar bens passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19907 Nr: 410-39.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS-B, ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior- 

Procurador de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 410-39.2010.811.0030

Cód. 19907

DECISÃO

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal.

O executado foi citado, em 17/09/2010, à fl. 15.

Pedido de penhora, às fls. 46/46-v.

 I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

MARIA DE LOURDES CONCA GALLO - CPF: 205.359.531-00.

DIORANGE GALLO – CPF: 167.976.398-91.

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar, no prazo legal.

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.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11171 Nr: 1003-44.2005.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APR, ARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldocir Stefeni - OAB:3553B

 Processo n. 1003-44.2005.811.0030

Cód.11171

DECISÃO

 Vistos etc.

 I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do executado até o limite da execução, de acordo com o cálculo 

apresentado, à fl. 102. Para tanto, verifica-se os seguintes dados:
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Alfonso Paulino Ranger, CPF: 415.970.521-91.

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar.

3. Se infrutífero a penhora via BACENJUD, desde já defiro o pleito de 

consulta ao RENAJUD, de modo que realize-se a consulta através desse 

sistema, efetuando a restrição judicial em eventuais veículos encontrados.

 3.1. Sendo positiva a consulta, desde já defiro a penhora.

 3.2. Efetivada a penhora, intime-se o executado, para ofertar, se quiser a 

competente defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

3.3. Após, intime-se o exequente para que essa indique bens passíveis de 

penhora ou requeira o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Caso a penhora online reste infrutífera, bem como a consulta através do 

sistema RENAJUD, determino que a gestora judiciária proceda com o 

cumprimento das determinações constantes no art. 580 da CNGC/MT.

 4.1 Destaco que os autos tramitam há mais de 09 (nove) anos e até o 

momento não houve satisfação do crédito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22646 Nr: 1251-97.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QdCRSFLdCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EESF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 (...)Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados: EUDES ESPIRITO SANTO FERREIRA – CPF: 824.738.381-00.1.1 

Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).2. 

Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.2.1. Intime-se o executado, 

através de seu defensor, para que, querendo, no prazo legal, ofereçam 

embargos. 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, 

intime-se o exequente para manifestar.II – DO RENAJUD1. Defiro o pleito 

acostado à fl. 124-v, realize-se restrição de circulação e transferência, do 

veículo indicado.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 a realização de penhora através do sistema RENAJUD. 2.2. 

Efetivada a penhora, intime-se o executado, para ofertar, se quiser a 

competente defesa, no prazo legal. Após, intime-se a exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. II – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE 

BENS Tendo em vista que até o momento não houve a satisfação do 

crédito do exequente, haja vista que não foram encontrados bens 

penhoráveis, intime-se o exequente para que traga ao processo bens 

passíveis de penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena 

de extinção do processo, conforme art. 580 da CNGC/MT. (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19654 Nr: 2145-44.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos etc. (...) – DA PENHORA1. Defiro o pedido de penhora, 

via Bacenjud, em ativos financeiros em nome do(s) executado(s) até o 

limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado pela parte 

autora. Para tanto, verifica-se os seguintes dados:PEDRO LUIZ GALLO - 

ME, CNPJ: 00.488.305/0001-94.1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o 

processamento da ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).2. Confirmado o bloqueio pela 

instituição financeira, determino a transferência para a conta judicial única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 

840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que 

ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854), vinculando o valor a este 

processo.2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo 

legal, ofereçam embargos. 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de 

embargos, intime-se o exequente para manifestar.3. Se infrutífera a 

penhora via BACENJUD, desde já defiro o pleito de consulta ao RENAJUD, 

de modo que realize-se a consulta através desse sistema, efetuando a 

restrição judicial em eventuais veículos encontrados. 3.1. Sendo positiva a 

consulta, desde já defiro a penhora. 3.2. Efetivada a penhora, intime-se o 

executado, para ofertar a respectiva defesa, no prazo de 15 (quinze) 

dias.3.3. Após, intime-se o exequente para que 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 exequente, cumpra-se o item 

abaixo.II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS1. 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. 

(...).Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19764 Nr: 262-28.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kitmóveis Comércio Ltda, Humberto Martins 

Quito, Salma Iunes Quito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 262-28.2010.811.0030Cód. 19764DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de execução de título judicialPedido de penhora às fls. 151/152.I – 

DA PENHORA1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos 

financeiros em nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado. Para tanto, verifica-se os seguintes 

d a d o s : K I T M O V E I S  C O M E R C I O  L T D A  –  C N P J : 

02.660.714/0001-51.HUMBERTO MARTINS QUITO – CPF: 

073.593.651-04.SALMA NUNES QUITO – CPF: 063.551.371-49. 1.1 

Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).2. 

Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.2.1. Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para que, querendo, no prazo legal, apresente 

manifestação. 2.2. Decorrido o prazo para manifestação do(s) 

executado(s), intime(m)-se o(s) exequente(s) para manifestar(em), no 

prazo legal.3. Sendo infrutífera a penhora, cumpra-se o item abaixo.II – DA 

NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS E CRÉDITOSEm consonância com o que 

dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o exequente para que traga ao 

processo bens passiveis de penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) 

horas. Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).Decorrido o 
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prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para prolação de 

sentença de extinção. Havendo manifestação do exequente, no sentido de 

indicar bens passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.RICARDO 

NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44020 Nr: 145-95.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSAIeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSN-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Agostinelli Mendes - 

OAB:209.974 / SP, REJIANE BARBOSA PRADO DE OLIVEIRA - 

OAB:195.857/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos etc. (...)Defiro o requerido à fl. 132-v, através do sistema 

INFOJUD.Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se 

manifeste e impulsione o feito no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito. Atente-se a secretaria ao que dispõe os arts. 476 

e 477 da CNGC/MT.II – DA PENHORA1. Defiro o pedido de penhora, via 

Bacenjud, em ativos financeiros em nome do(s) executado(s) até o limite 

da execução, de acordo com o cálculo apresentado pela parte autora. 

Para tanto, verifica-se os seguintes dados:M DA SILVA NETO ME – CNPJ: 

13.973.850/0001-18.1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 

512, §2º, CNGC).2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, 

determino a transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei 

Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o 

crédito (CPC, art. 854), vinculando o valor a este processo.2.1. Intime-se o 

executado, através de seu defensor, para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos. 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de 

embargos, intime-se o exequente para manifestar.III – DO RENAJUD1. 

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 a realização 

de penhora através do sistema RENAJUD. 2.2. Efetivada a penhora, 

intime-se o executado, para ofertar, se quiser a competente defesa, no 

prazo legal. Após, intime-se a exequente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias. IV – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS (...).Cumpra-se, 

expedindo o necessário.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 7053 Nr: 2005-20.2003.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB-O6

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMdS, BdBS-2-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT - 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altivani Ramos Lacerda - 

OAB:2304, José Ely Queiroz - OAB:3751

 DECISÃOVistos etc. I – DO RENAJUD1. 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 a realização de penhora através do sistema RENAJUD. 2.2. 

Efetivada a penhora, intime-se o executado, para ofertar, se quiser a 

competente defesa, no prazo legal. Após, intime-se a exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 2.3. Não sendo encontrados 

bens, intime-se a exequente para que essa indique bens passíveis de 

penhora ou requeira o que entender de direito, no prazo legal.II – 

INFOJUDDefiro o requerido à fl. 457, através do sistema INFOJUD.Com a 

resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e impulsione 

o feito no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, não havendo manifestação do exequente, cumpra-se o 

item abaixo.Atente-se a secretaria ao que dispõe os arts. 476 e 477 da 

CNGC/MT. II – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS (...). Destaco que o mero 

pedido de vistas ou novo requerimento de suspensão do processo não 

tem a aptidão de demonstrar o prosseguimento regular do processo (art. 

580, §2º, CNGC/MT).Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os 

autos conclusos para prolação de sentença de extinção. Havendo 

manifestação do exequente, no sentido de indicar bens passiveis de 

penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para manifestação, no 

p r a z o  d e  1 5  ( q u i n z e )  d i a s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42841 Nr: 749-90.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCNdMG-SCNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdC, CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 Processo n. 749-90.2013.811.0030

Cód. 42841

DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Os executados foram citados em 25/06/2014, à fl. 29.

Pedido de penhora, à fl. 79/79-v.

É o relatório. Decido.

 I – INFOJUD

Defiro o requerido à fl. 79-v, através do sistema INFOJUD.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Decorrido o prazo, não havendo manifestação do exequente, cumpra-se 

o item abaixo.

Atente-se a secretaria ao que dispõe os arts. 476 e 477 da CNGC/MT.

 II – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS

 Tendo em vista que até o momento não houve a satisfação do crédito do 

exequente, haja vista que não foram encontrados bens penhoráveis, 

intime-se o exequente para que traga ao processo bens passíveis de 

penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo, conforme art. 580 da CNGC/MT.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42547 Nr: 343-69.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:, Romes Júlio Tomaz- Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..). .O executado foi citado em 05/07/2017, à fl. 44.Pedido de penhora, à 
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fl. 46/46-v.I – DA PENHORA1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, 

em ativos financeiros em nome do(s) executado(s) até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado pela parte autora. Para 

tanto, verifica-se os seguintes dados:VLADEMIR DOS SANTOS TORO, 

CPF: 040.112.188-71.. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, 

determino a transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei 

Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o 

crédito (CPC, art. 854), vinculando o valor a este processo.2.1. Intimem-se 

os executados para que, querendo, no prazo legal, ofereçam embargos. 

2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar.3. Se infrutífera a penhora via BACENJUD, 

desde já defiro o pleito de consulta ao RENAJUD, de modo que realize-se a 

consulta através desse sistema, efetuando a restrição judicial em 

eventuais veículos encontrados. 3.1. Sendo positiva a consulta, desde já 

defiro a penhora. 3.2. Efetivada a penhora, intime-se o executado, para 

ofertar a respectiva defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.3.3. Após, 

intime-se o exequente para que 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 exequente, cumpra-se o item abaixo.II – DO 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS1. 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. inicia-se da 

data do novo pleito de penhora..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 821 Nr: 392-72.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E-dMAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 392-72.1997.811.0030

Cód. 821

DECISÃO

 Vistos etc.

I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

Orlando Rosina, CPF 195.899.309-30.

 1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intime-se a executada para que, querendo, no prazo legal, ofereça 

embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20860 Nr: 1338-87.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdT-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O executado foi citado em 17/10/2011, à fl. 80.Pedido de penhora, à fl. 

83.I – DA PENHORA1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos 

financeiros em nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, 

ver i f i ca-se os seguin tes  dados :Vandu i r  José  Lehnen, 

CPF:430.087.391-72.1.1 Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, 

determino a transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei 

Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o 

crédito (CPC, art. 854), vinculando o valor a este processo.2.1. Intimem-se 

os executados para que, querendo, no prazo legal, ofereçam embargos. 

2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar.3. Se infrutífera a penhora via BACENJUD, 

desde já defiro o pleito de consulta ao RENAJUD, de modo que realize-se a 

consulta através desse sistema, efetuando a restrição judicial em 

eventuais veículos encontrados. 3.1. Sendo positiva a consulta, desde já 

defiro a penhora. 3.2. Efetivada a penhora, intime-se o executado, para 

ofertar a respectiva defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.3.3. Após, 

intime-se o exequente para que 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 exequente, cumpra-se o item abaixo.II – DO 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS1. 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 17600 Nr: 288-60.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GS, GGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMCN-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MASCARELLO - 

OAB:77475 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Processo nº. 288-60.2009.811.0030

Cód. 17600

DECISÃO

 Vistos etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial

Pedido de penhora às fls. 202/203.

I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado. Para tanto, verifica-se os seguintes dados:

TEREZINHA MARQUES COSTA DO NASCIMENTO – CPF: 384.317.851-87.

 1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intime(m)-se o(s) executado(s) para que, querendo, no prazo legal, 

apresente manifestação.

 2.2. Decorrido o prazo para manifestação do(s) executado(s), intime(m)

-se o(s) exequente(s) para manifestar(em), no prazo legal.

3. Sendo infrutífera a penhora, cumpra-se o item abaixo.

II – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS E CRÉDITOS

Em consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o 

exequente para que traga ao processo bens passiveis de penhora, no 

prazo de 48 (quarente e oito) horas.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 
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prolação de sentença de extinção.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43705 Nr: 1793-47.2013.811.0030

 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): Rogério César Gomes de Rezende, Emanuele 

de Mattos Motta Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos etc. Trata-se de execução de título extrajudicialOs 

executados foram citados, à fl. 102.Pedido de penhora à fl. 108.I – DA 

PENHORA1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos 

financeiros em nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, 

verifica-se os seguintes dados: ROGÉRIO CESAR GOMES DE REZENDE - 

CPF: 070.585.398-55. EMANUELLE DE MATTA REZENDE – CPF: 

181.488.808-08.1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, 

§2º, CNGC).2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino 

a transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.2.1. Intime-se o executado, 

através de seu defensor, para que, querendo, no prazo legal, ofereçam 

embargos. 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, 

intime-se o exequente para manifestar.II – DO RENAJUD1. 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 a realização de penhora através do 

sistema RENAJUD. 2.2. Efetivada a penhora, intime-se o executado, para 

ofertar, se quiser a competente defesa, no prazo legal. Após, intime-se a 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. II – DA NÃO 

LOCALIZAÇÃO DE BENS (...). Cumpra-se, expedindo o 

necessário.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43121 Nr: 1105-85.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1105-85.2013.811.0030

Cód. 43121

DECISÃO

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal.

A executada foi citada, por edital publicado em 29/08/2016, à fl. 181.

Pedido de penhora, às fls. 185.

 I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

ELIDIANE MAMEDES DA SILVA – CNPJ: 06.129.239/0001-42.

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar, no prazo legal.

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.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 645 Nr: 65-30.1997.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS-2-N

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdO, FAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos etc.Trata-se de execução de título judicialO executado 

foi citado em 30/06/2008, à fl. 37.Pedido de penhora à fl. 147.I – DO 

DEPOSITO1.Defiro o pleito formulado à fl. 147.remeta-se o feito ao 

contador deste juízo para que proceda com a atualização dos valores do 

débito.II – DA PENHORA1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em 

ativos financeiros em nome do(s) executado(s) até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:JOÃO NUNES DE OLIVEIRA – CPF: 033.648.796-72.1.1 Aguarde-se, 

em Gabinete, o processamento da ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).2. Confirmado 

o bloqueio pela instituição financeira, determino a transferência para a 

conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, 

liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854), 

vinculando o valor a este processo.2.1. Intime(m)-se o(s) executado(s) 

para que, querendo, no prazo legal, apresente manifestação. 2.2. 

Decorrido o prazo para manifestação do(s) executado(s), intime(m)-se 

o(s) exequente(s) para manifestar(em), no prazo legal.3. Sendo infrutífera 

a penhora, cumpra-se o item abaixo.III – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

E CRÉDITOSEm consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, 

intime-se o exequente para que traga ao processo bens passiveis de 

penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas. Destaco que o mero 

pedido de vistas ou novo requerimento de suspensão do processo não 

tem a aptidão de demonstrar o prosseguimento regular do processo (art. 

580, §2º, CNGC/MT).Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os 

autos conclusos para prolação de sentença de extinção. Havendo 

manifestação do exequente, no sentido de indicar bens passiveis de 

penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito 

em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 44878 Nr: 860-40.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IeCdCCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Barcelos - 

OAB:7597B, Fabius Delboni de Andrade - OAB:12.5763, Firmino 

Gomes Barcelos - OAB:4770-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 860-40.2014.811.0030

Cód. 44878

DECISÃO

 Vistos etc.

I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

Bruno Rocha Brugnolo, CPF 033.834.081-59.

 1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intime-se a executada para que, querendo, no prazo legal, ofereça 

embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT, _____/_____/2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 700 Nr: 146-76.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Agua Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervásio Antonio Zangerolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Fabiana Hermann Zagotto 

Consalter - OAB:25.009/PR, Ewerton Soler Consalter - 

OAB:24.858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Turbino Neves - 

OAB:MT 12.454

 Autos nº. 146-76.1997.811.0030

Código 700

DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial.

As partes entabularam acordo às fls. 203/209. Por sua vez, às fls. 

210/211, o exequente informou que os executados não cumpriram o 

acordo entabulado.

 É o relatório. Decido.

 I – DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

Diante da petição de acordo juntada aos autos e, tendo em vista que as 

partes são capazes, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de vontades 

celebrado entre as partes.

II – DA EXECUÇÃO

 Considerando a petição retro, proceda com a alteração da classe 

processual para execução de título judicial.

Intime-se a parte autora para que traga aos autos cálculo do débito 

atualizado, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21697 Nr: 267-16.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V&VL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Fernandes da Silva 

Júnior - OAB:10.259

 Processo nº. 267-16.2011.811.0030

Cód. 21697

DECISÃO

 Vistos etc.

I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

Valandro & Valandro LTDA – ME, CNPJ 04.462.183/0001-18.

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intime-se a executada para que, querendo, no prazo legal, ofereça 

embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar, no prazo legal. Em nada sendo requerido, 

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.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42044 Nr: 2118-56.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josue Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Segurs Gerais S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:, LÍDIO FREITAS DA ROSA - OAB:17587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15.013/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

 Cumpra-se, conforme determinado, à fl. 272, bem como em consonância 

com o provimento 68/2018 do CNJ.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59390 Nr: 3459-78.2016.811.0030

 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: Nadir Siqueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denilson Nassarden Paiva 

Junior - OAB:19132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte apelada Nadir Siqueira Costa para, no prazo 

legal (art. 1.010, §1º, do CPC), apresentar suas contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (Ref. 45).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42074 Nr: 2149-76.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Domingos da Silva - ME, Celso Domingos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELSO DOMINGOS DA SILVA - ME, CNPJ: 

06354074000374 e atualmente em local incerto e não sabido CELSO 

DOMINGOS DA SILVA, Cpf: 53075862991, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CELSO DOMINGOS DA SILVA 

- ME e CELSO DOMINGOS DA SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Falta de recolhimento do ITDC, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4011/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 24.690,13 - Valor Atualizado: R$ 24.690,13 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos etc.Indefiro o pedido de fl. 58, haja 

vista que a tentativa de citação de fls. 56 não se efetivou devido à 

ausência de pagamento de diligência. Neste sentido, considerando que o 

Estado de Mato Grosso está isento do pagamento de diligência de Oficiais 

de Justiça (SS n. 2.899-MT – 2017/059664-5 – STJ), determino a 

expedição de carta precatória para a tentativa de citação do executado no 

endereço indicado, à fl. 50.Após, caso o executado não seja localizado, 

desde já, defiro o pedido de citação por edital, com prazo de trinta dias, 

com fundamento no art. 8º, IV, 6.830/80 e na Súmula n. 414 do Superior 

Tribunal de Justiça. Quedando-se inerte o executado, intime-se a douta 

Defensora Pública para se manifestar, como curador especial, em caso de 

citação por edital.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 13 de julho de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64923 Nr: 1821-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOBRES - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1821-73.2017.811.0030 – Código 64923

ESPÉCIE: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Henrique Gabriel Alves de Almeida

INTIMANDO(A, S): H. G. A. DE A., Cpf: 05924548198, Rg: 2.670.526-4, 

Filiação: Lucélia Sebastiana de Almeida e Lindomar Alves de Almeida, data 

de nascimento: 11/01/2000, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

solteiro(a), estudante., Telefone 9 9996-1262, endereço: atualmente em 

local incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do MENOR INFRATOR E DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL, acima qualificados, atualmente em lugar incerto 

e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita.

 SENTENÇA: SENTENÇA /Homologação de Remissão Vistos etc. Cuida-se 

de procedimento investigativo que visa à apuração de ato infracional 

praticado pelo adolescente H. G. A. de A. O MPE, às fls. 24/28, requereu 

homologação da remissão concedida ao adolescente e aplicação de 

medida socioeducativa, ADVERTÊNCIA, como forma de exclusão do 

processo, com fundamento nos artigos 126, 180, inciso II e artigo 201, 

inciso I todos da Lei Federal n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). É o relatório. Decido. Observo que a conduta perpetrada 

pelo adolescente não se revestiu de gravidade extrema, de sorte que 

comportável a remissão. Por outro lado, a remissão pode vir acompanhada 

de aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a 

colocação em regime de semiliberdade e internação (art. 127 da Lei n° 

8.069/90). A presente medida socioeducativa, consiste em ADVERTIR 

sobre o ato praticado, sendo que a condução de veículo automotor sem a 

devida autorização legal, pode gerar diversos problemas tanto ao infrator 

quanto para sociedade na qual vive, tenho como certo de que o mesmo 

não se sentiria bem em saber que sua imprudência poderia ter gerado a 

morte de um ser humano, deste modo, o mesmo deverá analisar o peso de 

sua imprudência por haver conduzido um veículo sem estar devidamente 

habilitado. Advirto que esta medida socioeducativa aplicada servirá como 

um período de prova e em caso de descumprimento e repetição do ato ora 

advertido, a medida poderá ser substituída por outra mais gravosa, 

inclusive internação (art. 122, III, da Lei nº 8.069/90). A medida ora 

aplicada, revela-se suficiente para desempenhar o papel de prevenção 

especial e geral, além de contribuir para a formação da personalidade do 

adolescente, ainda em formação. Dessa forma, acolho o parecer do 

membro do Ministério Público, levado a efeito às fls. 24/28 e ante o 

exposto, concedo remissão ao adolescente como forma de extinção do 

processo, com fulcro no artigo 181, §1° da Lei 8.069/90 e nos termos do 

artigo 112 da mesma lei, e aplico ao adolescente a medida socioeducativa 

de advertência. Intime-se o adolescente e seu representante legal da 

presente sentença. Ciência ao MPE. Cumpridas as determinações acima, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Sabrina 

Andrade Galdino Rodrigues 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, Ruliane da Costa 

Olmo, estagiária, digitei.

 Endereço do Fórum: Rua Alaor Soares de Souza, 550, Bairro: Jardim 

Parana, Cidade: Nobres-MT, CEP: 78.460-000,Telefone(s): (65) 3376-1229, 

(65) 3376-1212

Nobres - MT, 13 de julho de 2018.

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22086 Nr: 665-60.2011.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: RLRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOBRES - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 665-60.2011.811.0030 – Código 22086

ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Regina Lúcia Rodrigues de Araújo

PARTE RÉ: Vanessa Rodrigues de Araújo

CITANDO(A, S): VALDECI EVANGÉLICO DA SILVA, filiação: Manoel 

Vitoriano da Silva e Maria Martinha da Silva, natural de Rosário Oeste - MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/05/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 510,00

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 afirmados na petição inicial.

 RESUMO DA INICIAL: A requerente é avó materna da adolescente A. G. 

de A. S. A requerente exerce de fato o direito e a posse da adolescente 

desde o nascimento. A mãe sempre esteve de acordo com a posse e a 

guarda, através de procuração transferiu a responsabilidade e guarda da 

adolescente a requerente. No, entanto, houve necessidade em legalizar a 

situação, pois a condição de apenas responsável não ampara 

completamente a adolescente, há situações que exigem a apresentação 

da guarda, permitindo que a requerente possa atuar como representante 

legal da adolescente.

DESPACHO: Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se 

que a requerida manteve-se inerte deixando transcorrer o prazo sem 

apresentar contestação, mesmo sendo devidamente citada conforme se 

observa, à fl. 87. Ante o exposto acolho o pleito formulado pelo 

representante ministerial, para decretar a revelia da requerida, fazendo 

isto com fundamento nos termos do artigo 344 do Código de Processo 

Civil. Defiro o pleito de citação por edital do genitor, nos termos do artigo 

256, inciso II, do Código de Processo Civil. Defiro a cota ministerial, para 

que realize estudo social na residência da requerente Regina Lúcia 

Rodrigues de Araújo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nobres/MT. 

JOSÉ MAURO NAGIB JORGE Juiz 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, Ruliane da Costa 

Olmo, estagiária, digitei.

Endereço do Fórum: Rua Alaor Soares de Souza, 550, Bairro: Jardim 

Parana, Cidade: Nobres-MT, CEP: 78.460-000,Telefone(s): (65) 3376-1229, 

(65) 3376-1212

Nobres - MT, 12 de julho de 2018.

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60686 Nr: 4097-14.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Adm. de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezídio Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14176, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que a parte requerente seja intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, tomar ciência do retorno do processo a este Juízo (Ref. 45), 

bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72253 Nr: 1761-66.2018.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Alex Campos Costa, Rosimar Konja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerson Maicon Campos Costa, Paulo 

Roberto de Souza Costa, Marinalva Erculana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari de Silveira 

Tavares - OAB:11445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Fratari de Silveira 

Tavares - OAB:11445/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora para que traga aos autos cópia da certidão de 

óbito do de cujus, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.

 No mesmo prazo assinalado acima deverá o autor manifestar se possui 

interesse na conversão em arrolamento, trazendo aos autos o plano de 

partilha.

 Em sendo requerido a conversão em arrolamento, dê-se vista ao MPE 

para manifestação, a teor do que dispõe o art. 665 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72233 Nr: 1760-81.2018.811.0030

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 DecisãoVistos etc. Analisando os autos, vejo que a Defensoria Pública, 

(...).Pois bem. Passo a decidir.A presente medida cautelar visa a produção 

antecipada de provas (depoimento pessoal de criança), em virtude de 

possível abuso cometido pelo esposo da avó da infante.Ora, não é preciso 

fazer qualquer esforço mental para perceber que se trata de uma medida 

urgente, inclusive com previsão legal (Lei 13.431/2017), que não comporta 

a intimação do suspeito para participar do ato.Ademais, não houve o 

oferecimento de Denúncia e instauração da Ação Penal, e justamente por 

isso o acusado não foi citado. Nesse passo, como bem pontuou e 

informou o Ministério Público em sua petição inicial, os fatos narrados 

serão objetos de procedimento de inquérito policial, sendo certo que a 

colheita do depoimento da vítima por técnico habilitado é de suma 

importância, a fim de se esclarecer inequivocamente a veracidade dos 

fatos narrados – instruindo-se os autos para o justo deslinde da 

demanda.Registre-se que, geralmente, por muito tempo as vítimas de 

abuso sexual foram e eram inquiridas em delegacia, sem a presença de 

advogado e psicólogo, não havendo notícias de que a prática tenha 

causado nulidade processual futura.Assim, por isso a nomeação da 

Defensoria Pública por este juízo, como órgão indispensável para garantir 

a defesa técnica do suspeito. O fato deste não ter sido intimado não 

causa nulidade alguma, pois se trata justamente de medida cautelar 

sigilosa, o qual poderá ter acesso integral em caso de oferecimento da 

denúncia. E no ponto, fica franqueado à douta Defensora Pública o 

acesso integral dos autos nesta audiência, para conhecimento e eventuais 

perguntas à psicóloga do juízo que conduz o ato, refutando-se, da mesma 

maneira, qualquer nulidade suscitada.Convém registrar, ademais, que no 

caso de demora, é certo que haverá um prolongamento do sofrimento da 

vítima, caso se constate a veracidade das informações.Portanto, INDEFIRO 

a redesignação da audiência ora designada, (...).Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69647 Nr: 687-74.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agla Karolaine Reis Souza, Ademilson da Silva 

Modesto Filho, Joab Jordan Ferreira dos Santos Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338, Nadja Barros Martins - OAB:MT - 21.491/O

 Número do Processo: 687-74.2018.811.0030

Código: 69647

Despacho

Vistos etc.

 Defiro o pedido do Ministério Público.

 Encaminhe-se os autos ao órgão ministerial para que no prazo de 10 dias 

promova as diligências necessárias.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72217 Nr: 1754-74.2018.811.0030

 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: Gilberto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Novaes Fortes - 

OAB:22919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Mandado de citação

Vistos etc.

 Trata-se de ação de cobrança.

 É o relatório. Decido.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Tendo em vista a carteira de trabalho anexada aos autos, defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

II – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a requerida não tem por 

hábito ou regra transacionar. Como de regra essa não faz transação, nem 

comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual, mister que 

no momento da instrução será realizada a conciliação prévia.

 III – DA CONTESTAÇÃO

Cite-se o requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 

(quinze dias).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 44062 Nr: 806-32.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH RODRIGUES DOMINGOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para se manifestar no prazo legal.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 8-88.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Vistos.

Considerando a participação deste Magistrado e da assessoria de 

gabinete no curso de formação continuada sobre o tema "audiência de 

custódia", a ser realizado nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, que será 

realizado na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS/MT, REDESIGNO para o DIA 27 DE AGOSTO DE 2018, às 09H30, 

a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50210 Nr: 870-64.2015.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDG, KJDG, MPDEDMG, RD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré, citada por edital, deixou 

decorrer o prazo sem apresentar contestação, razão pela qual DECRETO 

SUA REVELIA. Porém, deixo de aplicar-lhes os efeitos decorrentes, em 

virtude de se tratar de direito indisponível, nos termos do art. 344 c.c. o 

art. 345, inciso II, do NCPC.

Assim, em observância ao art. 72, inciso II, do referido diploma legislativo, 

nomeio como curador(a) especial do polo passivo o(a) nobre causídico(a) 

Dr(a). KAMILA DE MOURA SANTOS - OAB/MT 24.032/O, cuja verba 

honorária será fixada ao final do processo.

 Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para que apresente defesa em favor da parte 

requerida, no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao MInistério Público.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45294 Nr: 2563-45.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO ROSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do requerente para manifestação 

acerca do laudo apresentado fls. 235/241.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59745 Nr: 269-53.2018.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 636 de 738



 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação.

 Considerando que, nos termos do art. 485, § 4º, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se 

houver.

Caso haja mandado de busca e apreensão em aberto, seja este 

imediatamente devolvido, independente de cumprimento.

Indefiro a expedição de ofícios ao SERASA e ao CIRETRAN para eventuais 

baixas, por se tratar de incumbência do(a) próprio(a) interessado(a), caso 

haja o pedido.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55669 Nr: 616-23.2017.811.0090

 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: AAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.DEFIRO o pedido da parte autora constante da Ref: 28 com a 

respectiva expedição de carta precatória para sequestro do bem para a 

Comarca de Várzea Grande, advertindo-se a pessoa de AMARILDO LEONI 

GONZATTO de que, caso esteja sob a posse ou tenha alguma relação 

jurídica com o indicado cavalo mecânico, deverá declinar o local em que se 

encontra para o cumprimento da decisão judicial, sob pena de ato 

atentatório à dignidade da justiça, porquanto deixa de cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, 

possibilitada a incidência da multa pessoal a todos aqueles que DE 

QUALQUER FORMA PARTICIPEM DO PROCESSO, ainda que não seja 

parte, como aparenta ser o caso dele, mas que protagonista para que a 

decisão judicial seja cumprida, na na previsão do art. 77, inciso IV e § 2º, 

do NCPC.Esclareça-se a AMARILDO LEONI GONZATTO que a multa fixada 

não se trata da corriqueira execução indireta por meio de multa civil diária, 

cabível somente às partes do processo, mas de multa por ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a terceiros 

por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de qualquer forma 

participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos termos do 

art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC.Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55311 Nr: 380-71.2017.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFV, CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito ministerial à Ref: 18.

Não obstante a parte autora tenha juntado aos autos cópias do CPF, RG e 

procuração outorgada pela herdeira Adriana Verdelho, em atendimento 

aos pedidos do Ministério Público, deixou ela de se manifestar quanto à 

inexistência do direito à meação da Sra. Neuza Cortez Francisco 

Verdelho.

Assim, intime-se o inventariante, por intermédio de seu advogado, para se 

manifestar a respeito no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55357 Nr: 415-31.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA CRUZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte autora postulou o benefício da gratuidade da justiça, porém não 

comprovou a condição de hipossuficiente ou a impossibilidade de 

recolhimento daquelas no início da demanda ou circunstância que reclame 

solução urgente, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC, c.c. o art. 4º da 

Lei Estadual 7.603/01 e art. 456 da CNGC:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, 

incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, ANTECIPANDO-LHES O PAGAMENTO, desde o 

início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do 

direito reconhecido no título.” (sem destaques no original);

“Art. 4º À exceção das hipóteses legais, cabe às partes ANTECIPAR O 

PAGAMENTO dos valores previstos nesta lei, salvo autorização expressa 

do juiz, nos casos que reclamem solução urgente.” (sem destaques no 

original);

“Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser RECOLHIDAS NO ATO DA DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL, 

EXCETO NOS CASOS EM QUE A PARTE DEMONSTRE INCAPACIDADE 

MOMENT NEA DO PAGAMENTO, DESDE QUE COMPROVADA TAL 

NECESSIDADE OU IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO EXIGÍVEL.” (sem 

destaques no original).

Com isso, indeferiu-se a gratuidade da justiça e determinou-se à parte 

autora o recolhimento das custas iniciais, que, todavia, não sobreveio, 

tendo esta manifestado apenas apresentando holerites.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e arts. 1º e 4º da 

Lei Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45285 Nr: 677-54.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 
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OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INDEFIRO o pleito retro da parte requerente.

 Verifica-se que as tentativas de citação por correio restaram inexitosas 

em virtude de a parte autora informar de maneira errônea o número dos 

endereços, conforme se vê dos AR’s de fls. 074 e 079, não se podendo 

concluir automaticamente estar em local incerto e não sabido, conforme 

petição de fl. 80.

Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53796 Nr: 1981-49.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, e, por consequência, DETERMINO à parte autora o 

recolhimento das custas, taxas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação das decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 

100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISRealizado o recolhimento das custas, taxas e 

despesas processuais, remetam-se os autos à competente Distribuidora 

para conferência, a fim de que certifique a regularidade do 

pagamento.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57209 Nr: 1439-94.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSÉ SARDINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência de pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual determinou-se o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57569 Nr: 1631-27.2017.811.0090

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BELETATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência de pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual determinou-se o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58008 Nr: 3503-34.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERNANDES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência de pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual determinou-se o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59552 Nr: 166-46.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO APARECIDO BENETON GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora requer o aditamento da inicial para que 

inclua VILMAR JOSÉ BORGES como parte requerida na presente 
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demanda, considerando-se que é o proprietário do veículo.

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu”.

 Considerando que a parte requerida não foi citada da presente demanda, 

defiro o requerimento de aditamento da inicial, nos termos do art. 329, 

inciso I, do NCPC.

Proceda-se com as alterações necessárias no Sistema Apolo, e, em 

seguida, ao cumprimento da decisão de Ref: 05.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33992 Nr: 150-44.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY ALVES DE AMORIM SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria por invalidez. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais 

valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 

05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de 

remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se.Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35444 Nr: 774-59.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 c) JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na 

determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, levando em 

consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do NCPC). 

Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Não 

havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de remeter os 

autos à instância superior para o reexame necessário (art. 496, inciso I, 

do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo 

Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37092 Nr: 773-06.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENECI LUNA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante os valiosos argumentos da douta advogada, INDEFIRO, por 

ora, o pedido de reimplantação do benefício de auxílio doença.

Malgrado a parte autora tenha pleiteado a prorrogação do benefício 

administrativamente no dia 29/11/2017, conforme determinação do § 9º, no 

art. 60, da Lei 8.213/91, o pedido foi indeferido em razão de parecer 

contrário da perícia realizada, sendo esta a avaliação médica mais recente 

dela.

Desta maneira, não há como este Juízo determinar o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença sem que haja uma nova perícia médica.

De outro lado, ante o teor da certidão de fl. 106, intime-se o perito 

nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a entrega 

do laudo pericial em cartório (art. 476 do NCPC), observado o largo lapso 

temporal transcorrido para tal obrigação, sob pena de multa prevista no 

art. 77, § 2º, do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Com a juntada do laudo pericial, cumpra-se a decisão de fl. 102.

Não havendo juntada do laudo, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60643 Nr: 719-93.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 Vistos.

Considerando a participação deste Magistrado e da assessoria de 

gabinete no curso de formação continuada sobre o tema "audiência de 

custódia", a ser realizado nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, que será 

realizado na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS/MT, REDESIGNO para o DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018, às 

10H30, a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35293 Nr: 628-18.2009.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE TREVISAN DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 
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GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35339 Nr: 672-37.2009.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consoante demonstrativo de débitos às fls. 138/139, verifica-se que o 

valor a ser recebido pela autora correspondia ao montante de R$ 

26.826,89 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e nove 

centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 2.682,69 (dois mil, 

seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos) a título de 

honorários advocatícios.

Ressalta-se que a requisição de pequeno valor à fl. 156 foi expedida no 

valor integral do débito, somando-se os honorários advocatícios e verbas 

pretéritas, sendo que à fl. 157 foi novamente expedida requisição de 

pequeno valor referente aos honorários advocatícios, ocasionando a 

duplicidade destes.

Assim, certifique a Secretaria Judicial se houve levantamento e liberação 

dos valores depositados nos autos.

Em caso positivo, intime-se a parte autora, por meio de sua advogada 

constituída, para que proceda com a restituição dos valores recebidos 

indevidamente.

Em caso negativo, extirpe-se a duplicidade dos honorários advocatícios, 

consoante ofício do COREJ/TRF1 e alvarás de liberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37406 Nr: 76-48.2012.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL VAZ SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO FERREIRA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INDEFIRO o pleito retro da parte exequente.

Verifica-se que a parte executada não foi citada pela ausência de 

pagamento integral da diligência da zelosa Oficiala de Justiça (fl. 31).

 Assim, não efetuado tal recolhimento e não advindo informes a respeito 

do endereço atual da parte executada, não há como se concluir estar ela 

em local incerto e não sabido, conforme petição de fls. 43/45, uma vez que 

nenhuma diligência foi efetuada na tentativa de sua localização, nem 

mesmo no endereço declinado na inicial.

Daí porque não há como se deferir a penhora do imóvel rural, já que a 

parte executada sequer integrou a relação jurídica processual.

 Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36118 Nr: 606-23.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CALZOLARI, SILVANA DOS ANJOS 

CARRASQUEIRA CALZOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 Vistos.

 INDEFIRO o pleito retro da parte exequente.

 Verifica-se que não foram exauridos os meios de localização da parte 

executada Silvana dos Anjos Carrasqueira Calzolari, em razão dela estar 

viajando para tratamento de saúde, conforme certidão do zeloso Oficial de 

Justiça de fl. 048, não se podendo concluir automaticamente estar em local 

incerto e não sabido, conforme petição de fl. 070.

Ressalta-se que a parte executada Roberto Calzolari compareceu 

espontaneamente nos autos, consoante petição de fls. 63/64, fluindo a 

partir desta data o prazo para apresentação de contestação, nos termos 

do art. 239, § 1°, do NCPC.

Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35915 Nr: 401-91.2010.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY DO CAEMO CAETANO SERRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46950 Nr: 193-68.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DAMIÃO OVANDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Postergo, por ora, de analisar o pedido da parte autora para designar 

audiência, a fim de que sejam ouvidas as testemunhas arroladas à fl. 11.

Intime-se a parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

sobre o laudo pericial de fls. 60/67.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32673 Nr: 528-68.2006.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57576 Nr: 1637-34.2017.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito de forma discriminada e 

atualizada, RECEBO o cumprimento de sentença com fundamento no art. 

524 do NCPC.

Intime-se a parte exequente para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-a de que, caso não 

efetuado o pagamento no prazo ajustado, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do NCPC.

Não efetuado o pagamento, proceda o oficial de justiça à penhora de 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, efetuando-se a 

sua avaliação com a lavratura do respectivo auto, intimando-se o 

executado dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge em se 

tratando de bem imóvel, tudo com os correspondentes atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, do NCPC).

Advirta-se a parte exe quente de que, transcorrido o prazo acima 

concedido para o pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, 

“caput”, do NCPC).

Caso o oficial de justiça não encontre o devedor ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo.

Defiro os benefícios dos §§ 1º e 2º do art. 212 do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45794 Nr: 2992-7.2012.811.0009

 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: ALCIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e ao 

amparo social ao portador de deficiência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, 

levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça (fls. 32/33), 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se 

de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Expeça-se o necessário para o pagamento 

dos honorários periciais do médico perito.Intime-se o médico perito a 

respeito desta decisão e para informar os dados bancários para 

levantamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60377 Nr: 547-54.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVACLIN - SERVIÇOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES LTDA, JOSÉ ALBERTO PARDO SAAVEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406
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 Vistos.

Considerando-se que o advogado da parte ré foi devidamente intimado por 

DJE nº 10245, publicado no dia 27/04/2018 e deixou transcorrer "in albis" o 

prazo legal para providenciar o pagamento da diligência do zeloso Oficial 

de Justiça, devolva-se a presente missiva sem o devido cumprimento, com 

as homenagens, cautelas e baixas de estilo, nos termos do art. 393 da 

CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59126 Nr: 2406-42.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência de pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual determinou-se o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34368 Nr: 520-23.2008.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO WOLF FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GUIMARÃES 

AMARAL - OAB:27091/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.

Devidamente intimada a parte exequente para manifestar-se acerca da 

certidão de fl. 245, na qual o Oficial de Justiça informa não ter 

conhecimento de bens penhoráveis da parte executada, permaneceu 

inerte, conforme certidão de fl. 256.

O art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, dispõe que inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.

Assim, considerando a inexistência de bens penhoráveis e a inércia da 

parte exequente, não resta alternativa senão a aplicação da norma 

supracitada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito nos 

termos do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95).

Proceda-se com a devolução dos documentos necessários à parte 

exequente.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as 

devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60237 Nr: 71-23.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fausto Vedoveto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo de Souza Ramos, Lucila Leopoldo e 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Marques Chagas - 

OAB:13699/MT, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Tramontina - 

OAB:4728-B

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. João 

Luiz Spolador para que, no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) 

dias, devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única da Comarca 

de Nova Monte Verde/MT, os quais estão em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35247 Nr: 1291-32.2007.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Melnik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Paraná LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:, Jully Franciele Ruelis - OAB:MT 18.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada Dra. 

Franssiely Longhini Carlos Possamãe para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, os quais estão em 

carga com prazo extrapolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77655 Nr: 1242-05.2018.811.0091

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Nova Monte Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Henrique da Silva, Natalia das Merces 

Vilar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado 

- OAB:12.563

 Quanto a flagranteada Natalia das Merces Vilar entendo possível a 

concessão da liberdade provisória condicionada a medidas cautelares 

especificas do art. 319, CPP. De fato a flagranteada Natalia possui outras 

duas ações penais por tráfico ilícito de entorpecentes autos 48296 e 

49125, todavia a defesa afirma incansavelmente que ela possui três filhos, 

nesse caso excepcionalmente é possível deferir a liberdade provisória no 

escopo de atingir o melhor interesse da criança. Também caberia a 

liberdade provisória, pois ao que tudo indica o carro em ambos estavam 
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seria do flagranteado Manoel e a arma e a droga estariam dentro do carro, 

fato que será apurado na instrução penal, mas que nesse momento pesão 

a favor da flagranteada. Condiciono a liberdade provisória da flagranteada 

a: 1 Juntar aos autos desse processo, em 5 (cinco) dias cópia das 

certidões de nascimento dos seus três filhos. 2- Informar nos autos de o 

atual endereço e comparecer mensalmente no fórum de Apiácas para 

justificar suas atividades, bem como que mantém ou não o endereço 

informado. 3- Recolher- se em sua residência após as 19h00min, até as 

06h00min da manhã, todos os dias até o final desse processo, isto porque 

sua liberdade provisória foi deferida com o fim de cuidar de seus filhos 

menores, sendo que não é necessidade deles eu a mãe esteja ausente de 

casa no período noturno. 4- Não mudar de residência sem autorização do 

juízo competente. Expeça- se o competente Alvará de soltura, na Comarca 

de Nova Monte Verde, devendo após a expedição e assinatura ser a 

autuada colocada em liberdade, se por outro motivo não dever 

permanecer presa. Fica alertada a flagranteada que caso não cumpra as 

condições poderá ter sua prisão decretada. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário, inclusive Alvara de Soltura e Mandado de Prisão 

Preventiva. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36721 Nr: 1175-89.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliéverson Carlos Gerônimo, Vilmar Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dra. Jully 

Franciele Ruelis para que, no prazo máximo e improrrogável de 24 (vinte e 

quatro)horas, devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única da 

Comarca de Nova Monte Verde/MT, os quais estão em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 77048 Nr: 941-58.2018.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucio de Marques de C. Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CARGA EXTRAPOLADA

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o (a) 

advogado(a)Thiago Alves de Souza Melo para que proceda a devolução 

destes autos, no prazo de 48 horas, que se encontra em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60237 Nr: 71-23.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fausto Vedoveto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo de Souza Ramos, Lucila Leopoldo e 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Marques Chagas - 

OAB:13699/MT, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453, Juliano Tramontina - OAB:4728-B

 Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 

10301, com previsão de disponibilização em 24/07/2018, o movimento 

"Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios" de 20/07/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 73464 Nr: 922-86.2017.811.0091

 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: Mineia dos Santos, Elisa Machado Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ADILSON BENETTE DE 

OLIVEIRA - OAB:18029/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 CARGA EXTRAPOLADA

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Cintia Laureano Leme para que proceda a devolução destes 

autos, no prazo de 24 horas, que se encontra em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 73492 Nr: 931-48.2017.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova 

Bandeirantes/MT, Sandro Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Valdir 

Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 CARGA EXTRAPOLADA

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Cintia Laureano Leme para que proceda a devolução destes 

autos, no prazo de 24 horas, que se encontra em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66170 Nr: 1876-40.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonar Dallagnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 CARGA EXTRAPOLADA

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o (a) 

advogado(a)Thiago Alves de Souza Melo para que proceda a devolução 

destes autos, no prazo de 48 horas, que se encontra em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 39763 Nr: 1495-71.2010.811.0091

 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
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 PARTE AUTORA: VMdS, SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLY FRANCIELE RUELIS - 

OAB:18164, Jully Franciele Ruelis - OAB:MT 18.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o que dispõe o art. 363, § 3º, da C.N.G.C e, tendo em vista 

que a Advogada Jully Franciele Ruelis procedeu carga rápida dos autos 

para extração de fotocópia e até o presente momento não devolveu os 

autos na Secretaria deste Juízo, impulsiono com a finalidade de intimá-la 

para que proceda a devolução destes autos, no prazo máximo e 

improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, que se encontra em carga com 

prazo extrapolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 68939 Nr: 3736-38.2013.811.0018

 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: Paulo Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - 

OAB:OAB/MT 8.880-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito.

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66349 Nr: 90-68.2018.811.0107

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JORIEL XAVIER DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesses termos, satisfeitos os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO e CONCEDO ao requerente licença-prêmio referente ao quinquênio 

de 12.11.2012 a 12.11.2017, para usufruto oportuno, devendo ser 

observado o art. 111 da Lei Complementar n. 04/90.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Oportunamente, ARQUIVE-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64874 Nr: 1672-40.2017.811.0107

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOÃO AMARILDO TOMBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Registro de Imóveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DE ARRUDA PINTO - 

OAB:2425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Quanto à primeira exigência, entendo necessário seu atendimento 

para a prática do ato, uma vez que o nome da Sra. Elenir Pulcena do 

Amaral consta na matrícula do imóvel do autor como confinante, logo a 

exigência se refere ao cumprimento da norma legal. Em relação à segunda 

exigência, consistente no pedido de anuência dos Srs. Ernani e Lauro 

Maiolino e da Fazenda Tocantins, também se trata de providência exigida 

pela Lei, pois são ocupantes dos imóveis lindeiros, não cabendo 

discussão quanto à legitimidade do exercício da posse no procedimento, 

por inadequação da via eleita e ilegitimidade de parte. A terceira exigência 

é consectário lógico da segunda, pois sendo aqueles ocupantes dos 

imóveis vizinhos ao do apresentante, devem constar no respectivo 

memorial descritivo da área, por força da norma legal vigente. Assim, por 

não restar comprovada a ocorrência de irregularidades apontadas pelo 

autor, sendo as exigências do Oficial consubstanciadas na norma escrita 

em vigor, imperioso é seu atendimento para possibilitar a averbação. Em 

relação à devolução dos valores pagos a título de emolumentos, entendo 

que não restou comprovada qualquer ilegalidade, uma vez que o autor não 

acostou aos autos prova da recusa. Assim, tendo o Oficial confirmado 

que os valores ainda se encontram sob sua custódia, determino que o 

autor apresente seus dados pessoais e bancários ao Oficial Registrador, 

a fim de que este promova a devolução dos valores pagos. Em relação ao 

pedido contraposto de retratação do autor por alegação inverídica, 

entendo que se trata de matéria alheia ao discutido nesta demanda; 

portanto, deve o Sr. Oficial fazer o uso da via adequada para pleitear 

eventual reparação. Ante o exposto, determino o arquivamento do 

presente pedido de providências. Comunique-se a Corregedoria Geral do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após, arquivem-se com as 

baixas e comunicações necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69268 Nr: 1383-73.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Schevinski, Jose Martins Stieven Pinho, 

José Martins Pinho, Angelita Stieven Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:17769/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de Sorriso/MT, com a finalidade 

de citação dos executados, comprovando nos autos o seu devido 

pagamento, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-26.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

DJENE BENVINDO FRAGOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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 NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000027-26.2018.8.11.0107. REQUERENTE: DJENE BENVINDO FRAGOSO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte promovente, embora 

devidamente intimada (ID 13615327) para a audiência de conciliação, 

deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, 

a presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de 

ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela d. juíza 

leiga, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, na forma do 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 644 de 738



Ubiratã/MT, 26/06/2018. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-55.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARKOSKI DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON TENNROLLER (REQUERIDO)

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c tutela 

de urgência proposta por FRANCIELE MARKOSKI DE ASSIS em face de 

AIRTON TENNROLLER, ambos qualificados. Compulsando os autos verifico 

que a parte autora informou acerca do relacionamento entre as partes, 

sendo que o desentendimento entre ambos originou a presente demanda, 

haja vista a autora ter adquirido um veículo e registrado em nome do 

requerido, o qual recusa-se a transferir para a mesma ou para terceiro. 

Assim, havendo discussão acerca de bens adquiridos durante o 

relacionamento de ambos, entendo que não está entre as possibilidades 

de competência do juizado, haja vista trata-se de matéria relacionada com 

direito de família, se fazendo necessária a extinção do feito em razão da 

inadmissibilidade do procedimento. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. DANO MATERIAL. AUTOR QUE BUSCA 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DA VENDA DE IMÓVEL 

OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO ENTRE AS PARTES. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL PARA CONHECER 

DE MATÉRIA RELACIONADA COM O DIREITO DE FAMÍLIA. FEITO EXTINTO. 

SENTENÇA AMNTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS- Recurso Cível Nº 71005506316, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 27/08/2015). 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, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, o que faço com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-71.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK JONATHAM FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOCASE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 

ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA MICHELON OAB - MT0014437A (ADVOGADO)

 

Vistos. Ante o trânsito em julgado da sentença, intime-se a parte devedora 

para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena do montante devido sofrer acréscimo de multa no percentual de dez 

por cento (art. 523, § 1º, NCPC). Conste do ato de intimação que a parte 

executada poderá oferecer embargos, nos termos do art. 52, inciso IX, da 

Lei 9.099/95. Decorrido o prazo e não havendo pagamento do débito, 

intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000054-12.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000054-12.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000055-94.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000055-94.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000053-27.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000053-27.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 
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o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000056-79.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000056-79.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000051-57.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000051-57.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000052-42.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000052-42.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000048-05.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000048-05.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000049-87.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000049-87.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000040-28.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:
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YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000040-28.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000041-13.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000041-13.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000043-80.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000043-80.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000042-95.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000042-95.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000044-65.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000044-65.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000045-50.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000045-50.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000038-58.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000038-58.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000033-36.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000033-36.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000034-21.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000034-21.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000036-88.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000036-88.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 910 do 

Código de Processo Civil). Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos/impugnação, volvam-me os autos conclusos 

para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000037-73.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000037-73.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 
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de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000023-89.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000023-89.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000027-29.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000027-29.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000025-59.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000025-59.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000026-44.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000026-44.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000029-96.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000029-96.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000028-14.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000028-14.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000024-74.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000024-74.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000031-66.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000031-66.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000032-51.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000032-51.2018.8.11.0106 EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000067-11.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000067-11.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000066-26.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000066-26.2018.8.11.0106 EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000068-93.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000068-93.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-78.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000069-78.2018.8.11.0106 EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 
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desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000070-63.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000070-63.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000080-10.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000080-10.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000081-92.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000081-92.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000082-77.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000082-77.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000083-62.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000083-62.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. I. CITE-SE o ente executado e 

INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. II. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81079 Nr: 1734-82.2018.811.0095

 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: KF, JLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA REIS DE OLIVEIRA 

PORTELA - OAB:53397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de setembro 

de 2018, às 13:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, 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). 

Cite-se o requerido pessoalmente e intime-se a requerente a fim de que 
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compareçam à audiência, acompanhados de [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77537 Nr: 2952-82.2017.811.0095

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E da Silva Lisboa Madeiras - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE PIACENTINI - 

OAB:41922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Recebo a emenda a petição inicial. Todavia, o autor postula o benefício da 

assistência judiciária gratuita, tendo, devidamente, declarado não dispor 

de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

O artigo 7º do novo CPC, esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais.

A pessoa jurídica que não puder fazer frente às despesas do processo 

sem prejuízo de seu funcionamento também pode beneficiar-se das 

isenções de que trata a gratuidade da justiça, todavia, deverá o 

requerente comprovar o preenchimento dos requisitos (artigo 99, §2º).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no 

sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, 

antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a comprovação do 

preenchimento dos pressupostos legais.

Por essas razões, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos documentos idôneos que comprovam a 

hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78929 Nr: 499-80.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique a escrivania a tempestividade do recurso de apelação. Caso 

tempestivo, desde já recebo o presente recurso.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do 

art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no item 2.3.20 da CNGC,

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79402 Nr: 796-87.2018.811.0095

 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: DAYANE DEYSE LIMA DE PAULO, BLDPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BARRETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão retro, DESIGNO para o dia 27 de setembro de 

2018, às 13h00min para audiência de tentativa de conciliação. Expeça-se 

nova Carta Precatória para intimação do réu, com urgência.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69252 Nr: 479-60.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Pinheiro Fratel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS

PRAZO 15 DIAS

O(A) Doutor(a) Antonio Fábio da Silva Marquezini, Juiz de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Comarca de Paranaíta, na 

forma da lei etc., determina: Para que chegue ao conhecimento de todos, 

expediu-se o presente Edital tornando público que, neste Juízo da Vara 

Única da Comarca de Comarca de Paranaíta, foram alistados para compor 

o Corpo de Jurados do ano de @Ano, nos termos do art. 425 do Código de 

Processo Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser 

sorteados, para reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

Nome dos Jurados: ANA CLAUDIA BOFFO - CANDIDA MARCONDES DA 

SILVA - BRUNO DE SOUZA KREBS - LAURA RAFAELLA DOS SANTOS 

SILVA - ADRIANO ALVES FURTADO - GEIZA MARY SILVA FELIPE - 

SEBASTIÃO VICENTE PADUA - KEILA DE SOUZA PEREIRA - HARLEY 

JOSÉ PINHEIRO JUNIOR - MICHEL ALEX SANDRO FARIAS FRIZON - 

ELAINE DE FÁTIMA CEOLIN DO CARMO - RAIMUNDO NONATO SOUSA DA 

SILVA - DANUBIA KARLA MAFFEI - THOMAS HENRIQUE NOGUEIRA - 

JOSIANE CAMARGO MOTTA DOS SANTOS - CHARLES GRANDER - 

EDILSON PIMENTA DA CRUZ - MAIKON DOUGLAS GOMES DA LUZ - 

BRUNA ALVES MEDEIROS - SILVIO LUCAS DE OLIVEIRA - JOSÉ DAS 

NEVES MOTTA - JULIO CEZAR CRUZ - MARILZA DA SILVA - WESLEI 

CABESTRE - YOHANA JOCHIMS - IRACEMA CORREIA DE FREITAS DA 

SILVA - VALDELICE GARCIA BENFICA - IZOLDA TENUTI - LUIZ ERNESTO 

GORINI - CRISMELIA GRAZIELA PONTES.

Paranaíta, 23 de julho de 2018

Antonio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76108 Nr: 2222-71.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão de um veículo marca FIAT, modelo STRADA 

WORKING, ano de fabricação 2014/2015, chassi 9BD578141F7903403, 

placa QBH5070, cor BRANCA e renavam nº 1024151899, com fulcro no 

Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de ODAIR MARTINS DA SILVA, 

também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 06/57.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 60.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, sendo que o requerido pagou o valor de R$ 3.370,90 

(Três mil, trezentos e setenta reais e noventa centavos) para as parcelas 

de 12/06/2017 a 11/09/2047, pugnando pela extinção do feito, fl. 64 e 76.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, viável a extinção do feito 
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pela desistência da parte autora, nos termos do artigo 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67329 Nr: 1127-74.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATM, USM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 INTIME-SE a parte Exequente na pessoa de seu causídico para que, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, manifeste o seu interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 69968 Nr: 1464-83.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosaldo dos Santos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9892-B, para proceder com a 

defesa do réu no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40068 Nr: 1548-31.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos Ribeiro - OAB:16.495/B

 Vistos etc.

Diante do acordo firmado entre as partes em petição de fls. 116/117, 

expeça-se o alvará de soltura do executado, advertindo que o não 

cumprimento do acordo importará a decretação de sua prisão civil 

novamente.

Nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o processo até o dia 

10/06/2019 para o executado efetuar o pagamento do débito, conforme 

pactuado.

Transcorrido o prazo supra, intime-se a parte exequente para se 

manifestar a respeito do cumprimento do acordo firmado, no prazo de 05 

(cinco) dias.

SERVE-SE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

De Alto Taquari/MT para Pedra Preta/MT, 20 de julho de 2018.

Fábio Alves Cardoso

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 69502 Nr: 1299-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - e face a desídia 

do advogado nomeado e por tratar-se de réu preso, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

GILBERTO MACHADO CUSTÓDIO - OAB/MT nº 6.435/MT, para promover a 

defesa do réu no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44924 Nr: 812-08.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Francisca de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider de Consórcios de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Fernandes Ribeiro - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:MT/12903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT/8184-A

 INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE REQUERIDA, da Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 05 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 

08H00MIN, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca, 

conforme despacho de fls. 79 a seguir transcrito:" Vistos em correição. 

Tendo em vista que a autocomposição pode se dar a qualquer tempo e 

inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 08H00MIN, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa comarca, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual. Registro que as partes 

devem ser cientificadas que o comparecimento na audiência é obrigatório, 

sendo certo que a ausência injustificada será considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art. 334, § 8º, do CPC. Intimem-se as partes na pessoa de seu advogado 

(art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação designada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41663 Nr: 1410-30.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcionilo Corte Souza, Zildinei de 

Souza Pereira, Hernane Carneiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira Silva 

Becker - OAB:MT/17.905, Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em correição.

Defiro o pleito do Ministério Publico de fls. 121.

 Designo a audiência para o dia 12 de setembro 2018, às 14h30min, para 

da oitiva da testemunha Nildina Rodrigues Xavier.

Assim sendo, expeça o mandado de intimação darefereida testemunha no 

endereço, qual seja, Rua L, Quadra 14, casa 53, Ana Carla II, 

Rondonópolis-MT, telefone (66) 99971-0388.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de junho de 2018.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2326 Nr: 313-49.1999.811.0022

 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: Adevaldo Rodrigues da Assunção, Alaíde Farias Calda, 

Antonio Francisco Cardoso, Antonio Carlos Gomes dos Santos, André 

Amorim Neto, Antonia Aparecida Garcia, Aristides Alves Gonçalves, 

Claudeci Maria de Souza, Antonio Jeová de Anicésio, Baltazar de Paula 

Ribeiro, Deuvide Rodrigues da Silva, Aparecida da Mata Furtado Borges, 

Clerismar Chaga Resende, Antônio Nogueira da Silva, Elizabeth Aparecida 

Leão Dias, Iolanda dos Reis dos Santos, Gumercino Soares, Edelson 

Borges de Lima - De cujes, Diogo Bueno, Eva Maria Soares, Irene 

Francisca Dias, Eva Cristina da Sliva Vera, Isabel Cristina Alves, Dirce 

Cândida da Silva, Edevar Alves, Ivanilde Moreira da Silva, Eliane Avelino de 

Souza, Eliza Isabel Santos, Irene dos Anjos de Souza, Gilberto de 

Medeiros, Espólio de João Corte de Souza, Leonir Jacinto de Freitas, Maria 

Auxiliadora de Rezende de Freitas, José Bocoli, Rubens Rui, Marco André 

Batista Amorim, Lázaro Manoel PorfírioVieira, José Sinézio de Melo, José 

Cordeiro Mateus, José Carlos dos Anjos, Joel José da Silva, Joaquim 

Batista da Silva, João José Cardoso, Maria de Fátima Ribeiro, Maria de 

Lurdes Anjolete, Lucimar Nogueira da Silva, Maíza Carita Batista da Silva, 

Maria Aparecida da Silva, Maria Lúcia de Oliveira, Marlene Manganaro 

Pereira, Reni Diedrich Heck, Sandra Cristina Castilho, Maria Ricarda 

Pereira, Marleide Ramires da Silva Castilho, Lázara Borges Mendonça, 

Maria Moreira de Oliveira, Miriam Teixeira Ferreira, Neide Gonçalves da 

Silva, Neisa Ribeiro de Assis, Riselma Pereira Guedes Paulino, Rosana de 

Oliveira, Neidely Ferreira Lemes, Waldemar Chaves Freitas, Willian José 

Badaró, Yones Ramires Gonçalves, Wilma Maria Duarte Pereira, Sueli de 

Oliveira Barbosa, Valdeci Garcia da Silva, Vitória Pedro Gonçalves Goi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailon do Carmo - OAB:2.140/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pereira da Silva Neto - 

OAB:3273

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENIVAN BALEEIRO 

BONADIO, para devolução dos autos nº 313-49.1999.811.0022, Protocolo 

2326, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2099 Nr: 104-80.1999.811.0022

 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: Alaíde Farias Calda, André Amorim Neto, Antonio 

Francisco Cardoso, Antonio Jeová de Anicésio, Antonia Aparecida Garcia, 

Antônio Nogueira da Silva, Aristides Alves Gonçalves, Claudeci Maria de 

Souza, Diogo Bueno, Baltazar de Paula Ribeiro, Deuvide Rodrigues da 

Silva, Claudemira de Souza Rezende, Espólio de Antônio Rodrigues de 

Souza, Clerismar Chaga Resende, Elizabeth Aparecida Leão Dias, Iolanda 

dos Reis dos Santos, Ivair Ferreira Dias, Gumercino Soares, Epaminondas 

Vieira de Melo, Edelson Borges de Lima - De cujes, Eva Maria Soares, Eva 

Cristina da Sliva Vera, Eleine Carrijo Machado de Melo, Isabel Cristina 

Alves, Dirce Cândida da Silva, Edevar Alves, Edvirges da Costa Madeira, 

Gelsonita Pereira Guedes Souza, Ivanilde Moreira da Silva, Imídio 

Rodrigues de Oliveira, Espólio de João Corte de Souza, Maria Auxiliadora 

de Rezende de Freitas, Marco André Batista Amorim, Luiz José Favali, 

Levino José de Oliveira, Lázaro Manoel PorfírioVieira, José Sinézio de 

Melo, José Cordeiro Mateus, José Carlos dos Anjos, Joel José da Silva, 

Joaquim Batista da Silva, Maria de Fátima Ribeiro, Matilde Francisca da 

Silva, Lucimar Nogueira da Silva, Lucilene de Souza Campos Silva, Maíza 

Carita Batista da Silva, Maria Abadia dos Santos Martins, Maria Aparecida 

da Silva, Maria Lúcia de Oliveira, Marlene Manganaro Pereira, Luiz da 

Rosa, Márcia Evangelista de Souza Dias, Marleide Ramires da Silva 

Castilho, João Borges dos Santos, Lázara Borges Mendonça, Marcos 

Célio de Freitas, Maria Aparecida da Silva, Maria Aparecida dos Santos, 

Maria Eliete Leão Arruda, Maria Moreira de Oliveira, Maria Socorro Pereira 

Leite, Marta Maria de Jesus Paulino, Semy Mendes de Freitas, Waldemar 

Chaves Freitas, Rubens Rui, Wilma Maria Duarte Pereira, Reni Diedrich 

Heck, Sandra Cristina Castilho, Sueli de Oliveira Barbosa, Napoleão Pereira 

de Oliveira, Miriam Teixeira Ferreira, Neide Gonçalves da Silva, Neisa 

Ribeiro de Assis, Riselma Pereira Guedes Paulino, Rosana de Oliveira, 

Rosemeire Aparecida Cardoso, Socorro Lima dos Anjos, Valdivino Ferreira 

de Oliveira, Neidely Ferreira Lemes, Vitória Pedro Gonçalves Goi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailon do Carmo - OAB:2.140/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENIVAN BALEEIRO 

BONADIO, para devolução dos autos nº 104-80.1999.811.0022, Protocolo 

2099, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1979 Nr: 35-48.1999.811.0022

 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: José Bocoli, Rubens Rui, Luiz José Favali, Willian José 

Badaró, Edevar Alves, Luiz Antonio Abreu Coelho, Espólio de João Corte 

de Souza, José Sinézio de Melo, José Cordeiro Mateus, José Carlos dos 

Anjos, Joel José da Silva, Joaquim Batista da Silva, Valdeci Garcia da 

Silva, Valdemir Rodrigues Pereira, Aristides Alves Gonçalves, Sílvio 

Cândido Reis, Gumercino Soares, Diogo Bueno, Antonio Jeová de 

Anicésio, Baltazar de Paula Ribeiro, Deuvide Rodrigues da Silva, Maria de 

Lurdes Anjolete, Wilma Maria Duarte Pereira, Lucimar Nogueira da Silva, 

Lucilene de Souza Campos Silva, Maíza Carita Batista da Silva, Maria Lúcia 

de Oliveira, Leila Cristina Correa da Silva, Neidely Ferreira Lemes, Imídio 

Rodrigues de Oliveira, Marivalda Teles de Gois, Ademar Siqueira, Heloísa 

de Godoy Coelho, Napoleão Pereira de Oliveira, Antonio Rodrigues Vieira, 

Sandro Amorim de Melo, Domicio José dos Santos, Dirce Cândida da Silva, 

Leila Amorim de Melo Porto, Luiz da Rosa, Luis Barbosa, Antônio Nogueira 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailon do Carmo - OAB:2.140/MT, 

Maria Inêz Mecenas do Carmo - OAB:MT/5.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bossoni de 

Oliveira Carmanhães - OAB:9985-b/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENIVAN BALEEIRO 

BONADIO, para devolução dos autos nº 35-48.1999.811.0022, Protocolo 

1979, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1913 Nr: 2-58.1999.811.0022

 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: Jose Pereira da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bocoli, Rubens Rui, Espólio de João Corte 

de Souza, Luiz José Favali, Willian José Badaró, Luiz Antonio Abreu 

Coelho, José Sinézio de Melo, José Cordeiro Mateus, José Carlos dos 

Anjos, Joel José da Silva, Joaquim Batista da Silva, João José Cardoso, 

Valdeci Garcia da Silva, Valdemir Rodrigues Pereira, Aristides Alves 

Gonçalves, Sílvio Cândido Reis, Gumercino Soares, Epaminondas Vieira de 

Melo, Diogo Bueno, Antonio Jeová de Anicésio, Baltazar de Paula Ribeiro, 

Deuvide Rodrigues da Silva, Maria de Lurdes Anjolete, Wilma Maria Duarte 

Pereira, Lucimar Nogueira da Silva, Lucilene de Souza Campos Silva, 

Maíza Carita Batista da Silva, Maria Lúcia de Oliveira, Leila Cristina Correa 

da Silva, Imídio Rodrigues de Oliveira, Luiz Barbosa de Souza, Marivalda 

Teles de Gois, Ademar Siqueira, Heloísa de Godoy Coelho, Napoleão 

Pereira de Oliveira, Antonio Rodrigues Vieira, Sandro Amorim de Melo, 

Domicio José dos Santos, Dirce Cândida da Silva, Leila Amorim de Melo 

Porto, Luiz da Rosa, Antônio Nogueira da Silva, Neidely Ferreira Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pereira da Silva Neto - 

OAB:3273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailon do Carmo - 

OAB:2.140/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENIVAN BALEEIRO 

BONADIO, para devolução dos autos nº 2-58.1999.811.0022, Protocolo 

1913, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1884 Nr: 92-03.1998.811.0022

 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: Semy Mendes de Freitas, José Bocoli, Waldemar 

Chaves Freitas, Rubens Rui, Marco André Batista Amorim, Luiz José 

Favali, Antonio de Oliveira, Espólio de João Corte de Souza, Edvar Alves, 

Willian José Badaró, Valdece Garcia da Silva, Levino José de Oliveira, 

Valemis Rodrigues Ferreira, Luiz Antonio Abreu Coelho, João Batista da 

Silva, Espólio de João Corte de Souza, Lázaro Manoel PorfírioVieira, José 

Sinézio de Melo, José Cordeiro Mateus, José Carlos dos Anjos, José 

Carlos de Freitas, Joel José da Silva, Joaquim Batista da Silva, João José 

Cardoso, Ivair Ferreira Dias, Gumercino Soares, Epaminondas Vieira de 

Melo, Edelson Borges de Lima - De cujes, Diogo Bueno, Imídio Rodrigues 

de Oliveira, Aristides Alves Gonçalves, Maria Auxiliadora de Rezende de 

Freitas, Sebastião Divino de Freitas, Sílvio Cândido Reis, Elizabeth 

Aparecida Leão Dias, Adevaldo Rodrigues da Assunção, Iracema 

Conceição Ferreira, Celso André de Souza, Claudeci Maria de Souza, 

Antonio Jeová de Anicésio, Antonio Carlos Gomes dos Santos, André 

Amorim Neto, Dionisio Oliveira, Baltazar de Paula Ribeiro, Eva Maria 

Soares, Maria de Fátima Ribeiro, Nermir do Carmo de Almeida de Jesus, 

Aparecida Bueno da Silva, Irene Francisca Dias, Yones Ramires 

Gonçalves, Deuvide Rodrigues da Silva, Maria de Lurdes Anjolete, Eva 

Cristina da Sliva Vera, Norma Lúcia Soares Pardinho, Matilde Francisca da 

Silva, Wilma Maria Duarte Pereira, Antonia Aparecida Garcia, Aparecida da 

Mata Furtado Borges, Eleine Carrijo Machado de Melo, Iranice Santana 

Cardoso, Leila Cristina Correa da Silva, Clerismar Chaga Resende, 

Marivalda Teles de Gois, Leonir Jacinto de Freitas, Ademar Siqueira, 

Ivanilde Moreira da Silva, Ivone da Costa Pedroso, Isabel Cristina Alves, 

Lucimar Nogueira da Silva, Lucilene de Souza Campos Silva, Maíza Carita 

Batista da Silva, Maria Abadia dos Santos Martins, Maria Aparecida da 

Silva, Maria Lúcia de Oliveira, Marlene Manganaro Pereira, Reni Diedrich 

Heck, Sandra Cristina Castilho, Sueli de Oliveira Barbosa, Heloísa de 

Godoy Coelho, Márcia Evangelista de Souza Dias, Maria Ricarda Pereira, 

José Afonso Anjoliti, Lucineide Alves, Maria da Cruz Martins de Arruda, 

Napoleão Pereira de Oliveira, Oscalina Carvalho Borges, Antonio 

Rodrigues Vieira, Paulo Sérgio Luiz da Silva, Claudemira de Souza 

Rezende, Neidely Ferreira Lemes, Gilberto de Medeiros, Josefa Delmina da 

Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailon do Carmo - OAB:2.140/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pereira da Silva Neto - 

OAB:3273

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENIVAN BALEEIRO 

BONADIO, para devolução dos autos nº 92-03.1998.811.0022, Protocolo 

1884, 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): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 70393 Nr: 1621-56.2018.811.0022

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Comercial, Ind. e Agrop. de Pedra Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Landvoigt de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE 

- OAB:17133/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, devendo emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 70393 Nr: 1621-56.2018.811.0022

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Comercial, Ind. e Agrop. de Pedra Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Landvoigt de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE 

- OAB:17133/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 59, § 1º, inciso IX da Lei n.º 8.245/91 

c.c. o artigo 300, do Código de Processo Civil, defiro o pedido a tutela de 

urgência, para determinar que o requerido Nilson Landvoigt de Oliveira 

desocupe o imóvel referido nestes autos, no prazo de quinze (15) dias, 

sob pena de despejo forçado, ficando autorizado, desde já, o auxílio de 

força policial, em caso de necessidade.Nos termos do artigo 319, VII, do 

CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

se possui interesse na realização da audiência de conciliação.Cite-se o 

requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a presente ação, 

consignadas às advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil, 

bem como que o mesmo poderá evitar a rescisão da locação e elidir a 

liminar de desocupação se, dentro do prazo de 15 dias, contado da 

citação, pagar a totalidade do valor devido ao locador, mediante depósito 

judicial, incluindo: os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até 

a sua efetivação; as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; 

os juros de mora e as custas e os honorários do advogado do locador, 

fixados em 10 % (dez por cento) sobre o montante devido, se do contrato 

não constar disposição diversa; conforme disposto no § 3º do art. 59 e 

artigo 62, inciso II, alíneas a, b, c e d, ambos da Lei nº 8.245/1991. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 19 

de julho de 2018.Fábio Alves CardosoJuiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78554 Nr: 1037-78.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verissima Mecaria 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:

 CÓDIGO: 78554

DECISÃO

Vistos Em Correição,

Da análise dos autos, verifico que a ação foi julgada improcedente 

conforme sentença de fl. 74/75.

Constato ainda pelos documentos juntados à fl. 90/93 que em sede de 

Recurso de Apelação, o TRF 1ª Região desproveu o recurso da autora 

mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo.

Instado a manifestar, o autor pugnou pela implantação do benefício. E o 

INSS pelo arquivamento.

 Dessa forma, considerando que a ação foi julgada improcedente não 

havendo que se falar em implantação de benefício INDEFIRO o pedido de fl. 

99.

 Remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 5536 Nr: 226-36.2003.811.0028

 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: Lenir Alves do Rosário Nunes, Maria Zenir Alves do 

Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Pinto de Queiroz, Creusa 

Pinto de Queiroz, Pedro Jorge Pinto de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 
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Arruda - OAB:4.493-MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Cesar Mesquita - 

OAB:5036/MT

 ...O entendimento jurisprudencial demonstra-se clarividente no sentido de 

que o magistrado que conduz a lide deverá valer-se de todos os meios de 

prova disponíveis para a solução da controvérsia, sendo que o 

indeferimento de qualquer das provas solicitadas por qualquer das partes 

com esse intuito, poderá configurar cerceamento da defesa.Ademais, a 

informação fornecida pelo laboratório foi categórica ao afirmar que nas 

condições atuais do cenário fático-jurídico em estudo, a exumação do 

corpo para a coleta de material é único meio para obtenção da prova 

necessária ao julgamento do mérito.Com tais considerações, DEFIRO o 

pedido das requerentes para autorizar a exumação do corpo do suposto 

pai, Sr. Antônio Pinto Queiroz para a coleta de material para realização de 

exame de DNA a fim de averiguar a paternidade.Oficie-se ao laboratório 

competente para realização do exame, a fim de que o mesmo informe data 

e horário para o procedimento de exumação, devendo as partes serem 

intimadas para o ato.Com a juntada do resultado, vistas as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112887 Nr: 2376-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Gomes da Silva, Waldir 

Severino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Ricardo da Silva Monteiro 

- OAB:3301

 Edital Pauta do Tribunal do Júri ME108

Sessão:Julgamento do Tribunal do Júri

Dia:31/08/2018

Horas:09:00:00

Data2:

Dados do Processo:Processo de Ação Penal nº 2376-67.2015.811.0028 - 

Cód. 112887

 Parte Autora - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Parte Ré - NILSON FRANCISCO GOMES DA SILVA e WALDIR SEVERINO 

DA SILVA

 Pronunciado como incurso nas penas do Artigo 121, §2º, incisos II, III e IV 

c/c art. 29 e art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 112887 Nr: 2376-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Gomes da Silva, Waldir 

Severino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Ricardo da Silva Monteiro 

- OAB:3301

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:de Julgamento do Tribunal do Júri

Dia:31/08/2018

Horas:09:00:00

Jurados:1. 1- Alessandra Graciela Prado e Silva- (Professora)

2. 2- Alexandre da Costa Nunes- (Funcionário Público)

3. 3- Alexandre Severino de Souza Alcântara - (Professor)

4. 4- Ana Paula Maria de Assis Carvalho - (Funcionário Público)

5. 5- Anne Suelle Conceição de Almeida - (Professora)

6. 6- Carlos Alberto Lima dos Santos Junior- (Estudante)

7. 7- Elidiane Benedita Lobo Silva - (Estudante)

8. 8- Elison Jordão Querino- (Autônomo)

9. 9- Fagner Cesar dos Santos- (Autônomo)

10. 10- Giovani Silva Amorim- (Comerciante)

11. 11- Hugo Oliveira Ortiz - (Professor)

12. 12- Iruena Luce dos Santos Marques- (Funcionária Pública)

13. 13- Itiana Aparecida Advincula da Silva - (Vendedora)

14. 14- Janaína Rondon Sales e Silva - (Professora)

 15. 15- Jeferson Ricardo de Souza Santos- (Estudante)

16. 16- Jéssica Caroline da Silva Nunes - (Professora)

17. 17- Jéssica Marques Gomes da Silva- ( Estudante)

18. 18- Leno Grazianny Fragoso de Moraes - (Analista de Sistema)

19. 19- Luciene de Arruda Panozo- (Professora)

20. 20- Ludmila Christina de Arruda - (Funcionária Pública)

21. 21- Maricléia Denilza Pinto do Prado- (Estudante)

22. 22- Rodrigo Cesar da Cruz- (Estudante)

23. 23- Rosinete da Silva- (Auxiliar Escritório)

24. 24- Ruiter Patrese Ramos Salles- (Autônomo)

25. 25- Sâmera Renata Silva de Oliveira- (Professora).

26. SUPLENTES

27. 01- Anderson Luís Arruda Mendes - (Autônomo)

28. 02- Anselmo Modesto da Silva Almeida - (Autônomo)

29. 03- Cleodeti Rosa da Silva Queiroz - (Professora)

30. 04- Creonilda Clara de Moura - (Funcionária Pública)

31. 05- Enilson Gonçalo dos Santos Lemes- (Contador)

32. 06- Evânio Jesus de Araújo- (Funcionário Público)

33. 07- José Nilton de Arruda - (Estudante)

34. 08- Juracy Pereira Leite- (Professora)

35. 09- Leonel Souza Volpato - (Autônomo)

36. 10- Marcel Mendonça de Arruda- (Zootecnista)

 Intimação da Parte Requerida

 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, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, Rodrigo 

Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:9098, Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591

 Vistos etc.

Intime-se a defesa do réu Emanuel da Silva Souza para que, caso queira, 

emende o pedido à ref. 453, com os documentos necessários.

Caso seja juntado documentos comprovando as alegações, renove-se 

vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126952 Nr: 3054-48.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:, 

Jander Tadashi Babata - OAB:12.003-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e considerando as circunstâncias e os fatos narrados e, 

com fulcro no artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial, deferindo a guarda da menor JANAINA 

EMANUELI DA SILVA ALMEIDA a requerente ADRIANA CRISTINA SILVA 

SANTOS, nomeando-a como guardiã da criança.Determino que seja 

oficiado ao CRAS para acompanhamento do caso tendo em vista de 

bullyng. NO ENDEREÇO FORNECIDO NA ATA. Expeça-se respectivo Termo 

de Guarda.Em razão da nomeação de advogado para acompanhamento do 

ato, ARBITRO honorários no importe de 02 URHs, conforme tabela 

cons tan te  da  Reso lução -OAB/MT 96 /2007 .  Expeça -se 

certidãoP.R.C.Certifique o trânsito em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Saem 
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os presentes devidamente intimados da presente decisão.Nada mais foi 

dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, 

cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93704 Nr: 2518-42.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Barreto de Oliveira, Jackson Barreto 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ignes Maria Mendes 

Linhares - OAB:4979/MT, Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979/MT

 Intimar para no prazo juntar as autos a Guia extraída do site do TJMT , 

conforme comprovante de pagamento de ref.61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129166 Nr: 3896-28.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Jesus Marques de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar retorno dos autos e acórdão 

juntado na ref.50

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122027 Nr: 1522-39.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VALENTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar retorno dos autos e decisão juntada 

na ref.49

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107057 Nr: 843-73.2015.811.0028

 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: Pedrolina Lucia Leite

 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 para no prazo legal manifestar retorno dos autos e acórdão 

juntado na ref.65

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106405 Nr: 596-92.2015.811.0028

 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: Lucila Celina da Silva Prado

 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: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:2139167Matric

 Intimar para no prazo legal manifestar retorno dos autos e juntada de 

decisão de ref.83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97131 Nr: 853-54.2014.811.0028

 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: Katiane Aparecida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:

 Intimar para no prazo legal manifestar retorno dos autos e acórdão 

juntado na ref.50

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133464 Nr: 1345-41.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15483-A/MT

 Intimar as partes partes no prazo legal manifestarem sobre a juntada de 

ref.41

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144896 Nr: 6145-15.2017.811.0028

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleuber Alves Monteiro Junior 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 Intimar advogado para no prazo legal apresentar as alegações finais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 38312 Nr: 2977-20.2008.811.0028

 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: Ludinete Martins de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janes Vicência Rondon Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando dos Santos - OAB:2417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barbato da Silva - 

OAB:9633

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.69

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139828 Nr: 3952-27.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Nogueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Valter Ribeiro de Oliveira, Niracy de 

Souza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 
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JUNIOR - OAB:6716/MT, Lorenzo Barros de Almeida - 

OAB:25.055/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.47

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147084 Nr: 7569-92.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre termo de audiência ref. 20 e 

petição de ref.27

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59884 Nr: 1579-67.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Pedrosa da Silva

 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:

 Intimar para no prazo legal manifestar da petição juntada na ref.116

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140937 Nr: 4500-52.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ROCHA

 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 advogado da parte autora da juntada de ofício de ref.54

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155846 Nr: 2575-84.2018.811.0028

 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: RONDON COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, do inteiro teor da decisão de ref. 4, bem como 

de que encontra-se nesta Secretaria a Carta Precatória expedida nos 

autos para retirada e distribuição, para citação da parte requerida, e 

intimando da audiência de conciliação, que encontra-se designada para o 

dia 08 de Outubro de 2018, às 11;20 horas, perante este Juízo e Comarca 

de Poconé/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156193 Nr: 2706-59.2018.811.0028

 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: Charles Bronson Bulhões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR APARECIDO ZULLI, Municipio de 

Poconé -MT, CAMARA MUNICIPAL DE POCONÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido.Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para 

designação de audiência de conciliação/mediação com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, em consonância com o disposto no art.334 

do NCPC.Efetivada a medida, cite-se o réu em consonância com o art. 212, 

§ 2º, do NCPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto 

no artigo 335 NCPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158472 Nr: 3560-53.2018.811.0028

 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: Lucia Alves Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domani Distribuidora de Veículos LTDA, FCA 

Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES BEZERRA DA SILVA 

NETO - OAB:11405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada uma vez que ausente os 

requisitos legais.Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para 

designação de audiência de conciliação/mediação com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, em consonância com o disposto no art.334 

do CPC.Cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para 

que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem 

como para, querendo, apresentar o recurso na forma do art.304 do CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158178 Nr: 3453-09.2018.811.0028

 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: Marcio da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição Fonte Costa Marques, 

Emerson Douglas da Costa Marques, INDALECIO DA COSTA MARQUES 

NETO, MATHEUS DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida pelo que 

DETERMINO seja anotada na matrícula dos imóveis de nº 5.785 e nº 7.377 

a INDISPONIBILIDADE DOS BENS, sendo proibida a alienação, 

transferência ou qualquer outra forma de dispor da propriedade à 

terceiros, bem como a PARALIZAÇÃO DAS OBRAS nos respectivos 

imóveis, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00 

(mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132942 Nr: 1078-69.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Conceição de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luis Cesar de Morais, Josiana 

Antonia Proença Amaral de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, MIGUEL GONÇALO DE MAGALHÃES - OAB:12087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na inicial, o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e 

condeno a representante do requerido a pagar a importância de R$ 

72.637,20 (setenta e dois mil seiscentos e trinta e sete mil e vinte 

centavos) a parte requerente, acrescidos de correção monetária pelo 

INPC e juros de mora de 1% desde a citação válida.Condeno a autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor 
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atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153422 Nr: 1683-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pinto de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Andrade Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANILSON MIGUEL DE 

SOUZA AMORIM - OAB:24800/O

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Considerando a juntada de justificativa da parte requerida se encontra 

internado, REDESIGNO a audiência de justificação para o dia 26.07.2018 

às 17h00min.

2. Cumpra-se, EXPEÇA-SE o necessário.

 Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152243 Nr: 1156-29.2018.811.0028

 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: Pedro Roberto 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:

 CÓDIGO: 152243

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 26 de julho de 2018, as 16h30min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152113 Nr: 1101-78.2018.811.0028

 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: Roseli Antonia da Silva, LOAG

 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:

 CÓDIGO 152113

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte de 

Segurado Especial.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 26 de julho de 2018, às 15h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132315 Nr: 828-36.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ada Querina de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Prefeitura 

Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013941-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX OTAVIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013983-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME IRENI DE SALES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

16:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013798-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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 28 de agosto de 2018 as 

17:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015834-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIONEI DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (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 28 de agosto de 2018 as 

15:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015829-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ESCOLASTICA DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (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 28 de agosto de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017741-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA REGINA DO CARMO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 28 de agosto de 2018 as 

14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018381-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENY AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 28 de agosto de 2018 as 

14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014014-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE PEREIRA (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 28 de agosto de 2018 as 

14:40h.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010897-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DE SOUSA FORMIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (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 28 de agosto de 2018 as 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017429-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GIMENEZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (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 28 de agosto de 2018 as 

15:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017027-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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)
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Intimação das partes para audiência no dia 28 de agosto de 2018 as 

15:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017569-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE LEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 28 de agosto de 2018 as 

15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017431-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARCIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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 28 de agosto de 2018 as 

16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015367-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 28 de agosto de 2018 as 

16:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018713-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BEGAIR PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 28 de agosto de 2018 as 

16:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018394-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 28 de agosto de 2018 as 

16:50h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 041/2018 - DF

O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz Substituto e Diretor da Comarca 

de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria n. 039/2018 - DF, que designou o Sr. JONATHAS 

COSTA GUIMARÃES, matrícula 34669, Técnico Judiciário - PTJ para 

exercer a função de Gestor Judiciário Substituto da Segunda Vara desta 

Comarca, para onde se lê: "no período compreendido entre 25.05.2018 a 

04.07.2018", leia-se: "no período compreendido entre 25.05.2018 a 

11.07.2018".

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte, 23 de julho de 2018

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Daniel de Sousa Campos

PORTARIA N. 042/2018 - DF

O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Renata de Castro Cancian Molinet, 

matrícula 32694, Analista Judiciária, designada para o carga de Gestora 

Judiciária da Segunda Vara desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de Licença Maternidade, no período de 12.07.2018 a 

07.01.2019.

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor JONATHAS COSTA GUIMARÃES, matrícula 34669, 

Técnico Judiciário - PTJ, para ex ercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto da Segunda Vara desta Comarca, no período retroativo ao dia 

12.07.2018 até 07.01.2019.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 23 de julho de 2018

Daniel de Sousa Campos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55083 Nr: 446-18.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91186 Nr: 9941-18.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Izabel Souza Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de 30 (trinta) dias, de 

suspensão destes autos, sem nenhuma manifestação, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91186 Nr: 9941-18.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Souza Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento do 

feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62807 Nr: 469-27.2016.811.0059

 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: ROSENO CABRAL DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de São José do Xingu, 

MUNICIPIO DE CONFRESA, Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região 

do Baixo Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Chybli Hadad Neto - 

OAB:MT 22.440, Renata Guimarães Naves Carneiro - 

OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE SOUZA MELO - 

OAB:18023/O

 Certifico para os devidos fins, que os requeridos foram citados dos 

termos desta, para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e 

ficaram inertes em suas obrigações, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69413 Nr: 3119-47.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdS, LSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFSv"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada para no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91820 Nr: 10290-21.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RYANE CARLA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568, Bruno Ricci - OAB:370.643 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 10 dias, dar cumprimento da decisão de 

ref. 05 e nada apresentou aos autos, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68743 Nr: 2806-86.2016.811.0059

 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: Francisco Ferreira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas por meio de 

seus advogados, para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide, porém, apenas a parte ré, manifestou nos autos, ficando a parte 

autora inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97409 Nr: 1151-11.2018.811.0059

 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 DA CONCEIÇÃO SILVA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo legal, apresentar impugnação à contestação 

e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97410 Nr: 1152-93.2018.811.0059

 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: Simplício Francisco Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo legal, apresentar impugnação à contestação 

é ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97413 Nr: 1155-48.2018.811.0059

 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: MARCIA REGINA CASTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo legal, apresentar impugnação à contestação 

é ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91616 Nr: 10187-14.2017.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo legal, apresentar impugnação à contestação 

é ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71226 Nr: 4030-59.2016.811.0059

 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: Lucelia Marta Marques de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A, Paulo Roberto Canhete Diniz - OAB:MT 

13.239-A

 Certifico para os devidos fins, que o apelado foi intimado por meio de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82426 Nr: 4488-42.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C B DE MOURA CARNEIRO EIRELI ME, Fabiana 

de Rezende, CRISTIANO BRAULIO DE MOURA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Martins da Silva 

Neto - OAB:17974 -MT

 Certifico para os devidos fins, que os executados foram citados para no 

prazo de 03 dias, efetuarem o pagamento do débito cobrado, sob pena de 

penhora e avaliação de bens, bem como para querendo, no prazo de 15 

dias, apresentar embargos e ficaram inertes em sua obrigação, até a 

presente. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97180 Nr: 1034-20.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G G MOREIRA - ME, George Gonçalves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que os executados foram citados para 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento da dívida no valor 

indicado no mandado, sob pena de lhe ser penhorados/arrestados e 

avaliado bens, tantos quantos bastem para a satisfação integral da dívida, 

bem como para querendo no prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos, 

independentemente da realização ou não da penhora e até a presente 

data, nada foi apresentado aos autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92010 Nr: 10388-06.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO MARCIANO LOPES-ME, Divino Marciano 

Lopes, Vulgo " Divino da DM"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que os executados foram citados para 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento da dívida no valor 

indicado no mandado, sob pena de lhe ser penhorados/arrestados e 

avaliado bens, tantos quantos bastem para a satisfação integral da dívida, 

bem como para querendo no prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos, 

independentemente da realização ou não da penhora e até a presente 

data, nada foi apresentado aos autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96915 Nr: 873-10.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTILIDADE DOMESTICAS FEIRAO DO LAR 

LTDA ME, RAIMUNDO NONATO BARROS DE CARVALHO, LUZANIR 

RAMALHO DA S. CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que os executados foram citados para 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento da dívida no valor 

indicado no mandado, sob pena de lhe ser penhorados/arrestados e 

avaliado bens, tantos quantos bastem para a satisfação integral da dívida, 

bem como para querendo no prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos, 

independentemente da realização ou não da penhora e até a presente 

data, nada foi apresentado aos autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73731 Nr: 5127-94.2016.811.0059

 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: ENDIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:MT 18173/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas por meio de 

seus advogados, para no prazo sucessivos de 15 dias, apresentarem 

razões finais escritas e nada juntaram aos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78014 Nr: 1684-04.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Stieven, José Stieven

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi citado para prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida no valor indicado no 

mandado, sob pena de lhe ser penhorados/arrestados e avaliado bens, 

tantos quantos bastem para a satisfação integral da dívida, bem como 

para querendo no prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos, 

independentemente da realização ou não da penhora e até a presente 

data, nada foi apresentado aos autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83298 Nr: 5045-29.2017.811.0059

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 663 de 738



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Mascarenhas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar quanto ao teor 

da certidão do Oficial de Justiça e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59009 Nr: 2754-27.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILDE CERQUEIRA NEDRADO , Márcia Cirqueira 

Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AITOM CERQUEIRA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT

 Certifico para os devidos fins, que os exequentes foram intimados por 

meio de seus advogados, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o cumprimento do acordo e nada apresentaram aos autos, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83994 Nr: 5490-47.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que os embargos de declaração 

interpostos pela parte autora foi apresentado tempestivamente. O referido 

é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44358 Nr: 317-81.2013.811.0059

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Gloria da Silva Martins - 

OAB:10.100 - MT, JOSÉ LIDIO DOS SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 

20853-A, Nelson Paschoalotto - OAB:8530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 020732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 

PAGAMENTO DA DILIÊNCIA (R$ 480,00 - 269,46= 210,54) RESTA PARA A 

DILIGÊNCIA R$ 210,54 (duzentos e dez reais e cinquenta e quatro 

centavos).

 ''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$ 480,30 (quatrocentos e oitenta reais e trinta 

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.: 47966 Nr: 3740-49.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cavalcante de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronio Condão Barros Milhomem, Luiz Marques 

da Silva, MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT

 Com a juntada do exame pericial, intimem-se as partes para manifestarem 

no prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51468 Nr: 1251-05.2014.811.0059

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benival Alves da Silva, vulgo "Beni"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980-A, 

Luciano Cesar Gonzaga - OAB:PR 83.574, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar, caso 

queira, impugnação à contestação e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51468 Nr: 1251-05.2014.811.0059

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benival Alves da Silva, vulgo "Beni"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980-A, 

Luciano Cesar Gonzaga - OAB:PR 83.574, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53724 Nr: 3174-66.2014.811.0059

 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: Joselino de Oliveria Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para juntar cópia de certidão de óbito que comprove a 

morte do autor, bem como, manifestar sobre a habilitação dos herdeiros, 

no prazo de 10 (dez) dias e nada foi apresentado aos autos, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44742 Nr: 641-71.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ataci Damasceno Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A - MT

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por edital, 

para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção e ficou inerte em sua obrigação. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50476 Nr: 403-18.2014.811.0059

 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: CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Nos termos do artigo 351 do NCPC, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar, caso queira, impugnação à contestação.

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide.

Por fim, conclusos.

Outrossim, cadastre-se a procuradora do requerido no sistema Apolo, a 

fim de que receba as devidas intimações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE SOARES GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000450-33.2018.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA EUNICE SOARES 

GUEDES REQUERIDO: VIVO S.A. Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 13h00min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-34.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES PURIFICACAO DE ALECRIM OAB - MG143843 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000437-34.2018.8.11.0059. REQUERENTE: CRISTIANE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA Recebo a 

inicial e designo audiência de conciliação para o dia 10 de setembro de 

2018, às 13h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não 

haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000387-08.2018.8.11.0059. REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito, indenização por danos morais e tutela antecipada 

em face de CLARO TV / VIA EMBRATEL - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ambos qualificados nos autos. Aduz a parte 

autora, em síntese que, ao tentar realizar uma transação comercial foi 

impedida em virtude de inscrição de seu nome no SERASA por parte da 

requerida. Contudo, assevera que desconhece tal dívida, pois, não é 

signatária do contrato que deu origem ao débito em questão. Assim, 

requereu liminarmente a suspensão da inscrição de seu nome perante os 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. É o breve relato. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito, a 

exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de dados tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida CLARO TV / 

VIA EMBRATEL - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, no 

prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte 

Requerida para que se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior 

deliberação deste Juízo, de reenviar o nome da Requerente para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, 

designo audiência de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 

14h00 (horário oficial de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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GISLAINY MEDEIROS DO COUTO LALLI (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 DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000362-92.2018.8.11.0059. REQUERENTE: GISLAINY MEDEIROS DO 

COUTO LALLI REQUERIDO: VIVO S.A. Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 14h30min(horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000271-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ABREU LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000271-02.2018.8.11.0059. 

AUTOR: MARLENE ABREU LUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se revela ação para concessão de aposentadoria por 

invalidez. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

prosseguimento, determino que seja procedida a citação do demandado, 

mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar contestação. No 

caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá a parte ré 

apresentar, desde logo quesitos e indicar assistente técnico. Após, a 

Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que ela tem o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais quesitos para 

formulação da perícia médica, bem como para que posse indicar 

assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini 

Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 15 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000396-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE MAURICIO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000396-67.2018.8.11.0059. 

AUTOR: DAYANE MAURICIO SOARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria 

por morte. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Cite-se a autarquia ré para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, apresente contestação. Após, volvam-me conclusos. 

Porto Alegre do Norte/MT, 28 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000337-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON FERRAZ DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000337-79.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EXECUTADO: 

ADELSON FERRAZ DA COSTA Aqui se tem ação de execução de título 

extrajudicial, ajuizada pela AGROCRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA em 

face de ADELSON FERRAZ DA COSTA. A parte exequente requereu a 

concessão de liminar para bloqueio de eventuais ativos financeiros 

constantes em contas bancárias do executado, com esteio no artigo 854, 

do Código de Processo Civil. Indefiro tal pedido, posto que sequer ocorreu 

a citação da parte ré, bem assim não há demonstração de urgência apta a 

ensejar a adoção da medida vindicada. Veja-se que o pedido de tutela de 

urgência apresentado pela parte exequente tem natureza de arresto ou a 

ele assemelha-se, produzindo os mesmos efeitos, caso fosse deferido. 

Em relação a isso, o novo Código de Processo Civil eliminou os requisitos 

matérias para admissão de arresto, ao não repetir o que estabelecia o 

artigo 813 do Código Buzaid, mantendo, no entanto, a hipótese de arresto 

cautelar (artigo 301). Por outro lado, o fato de ter ficado consignado, no 

texto contido no artigo 854 do Código de Processo Civil em vigor, a 

possibilidade de realizar-se penhora “sem dar ciência prévia ao 

executado”, não afasta um dos postulados mais importantes de todo o 

sistema processual brasileiro (quiçá mundial) de que medidas invasivas do 

patrimônio alheio, mesmo quando implementadas pelo Poder Judiciário, 

devem ser precedidas de oportunização do contraditório e ampla defesa. 

Nessa medida, apenas quando a parte exequente apresentar elementos 

que demonstrem perigo à efetividade da execução, como medidas de 

dissipação dos bens pelo executado ou outros elementos é que se poderá 

cogitar de tutela de urgência nesse caso. Em prosseguimento: 1-Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do Código de Processo Civil. 2-Não noticiado o pagamento no prazo acima, 

proceda o Senhor Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando a parte 

executada na mesma oportunidade. 3-Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Senhor Oficial de Justiça. 4-Considerando que não há depositário 

judicial na Comarca, deverá o executado, no ato da penhora, indicar um 

possível depositário fiel dos bens. 5-Recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, intime-se o cônjuge do executado, nos termos do artigo 842 do 

Código de Processo Civil. 6-Acaso não seja encontrado o devedor, 

proceda o Senhor Oficial de Justiça ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução, observado o procedimento previsto no 

art. 830 do Código de Processo Civil. 7-Não encontrados bens suficientes 
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para garantia da execução, deverá o Senhor Oficial de Justiça descrever 

na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do 

devedor (CPC, 836, § 1º). 8-Em conformidade com o disposto no art. 827, 

c/c art. 85, §§ 1º e 2º, ambos do Código de Processo Civil, fixo honorários 

em favor do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em 

caso de pagamento no prazo assinalado. 9-Expeça-se certidão à que 

alude o artigo 828, do Código de Processo Civil. Porto Alegre do Norte/MT, 

15 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000354-18.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000354-18.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: LEANDRO JOSE SILVA SOUZA REQUERIDO: ADRIANA 

PARENTE SILVA Aqui se tem ação de guarda compartilhada, ajuizada por 

LEANDRO JOSÉ SILVA SOUZA em face de ADRIANA PARENTE SILVA, 

com relação à infante J. S. S. Defiro ao requerente os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes, do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de conciliação para 30 de agosto de 

2018, às 13h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se a parte 

ré para comparecimento à audiência, devendo o mandado conter apenas 

os dados necessários ao postulante e à audiência, não podendo ser-lhe 

encaminhada cópia da petição inicial, nos termos do artigo 695, §1º do 

Código de Processo Civil, ficando à ré, porém, assegurada a consulta ao 

processo a qualquer momento. Nos termos do artigo 695, §2º do Código 

de Processo Civil, a citação, que deverá ser feita exclusivamente na 

pessoa do réu, deverá ocorrer até o dia 08/08/2018 e o senhor oficial de 

justiça deverá intimar o citando de que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado ou, se não tiver condições de contratar um, 

diligenciar junto a Defensoria Pública. Ademais, no mesmo ato, o senhor 

oficial de justiça deverá intimar o citando de que, se não houver acordo 

entre as partes na audiência, ele terá o ônus de apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar do dia em que se realizar a audiência, 

salvo se as partes decidirem adiar a realização da composição amigável. 

Porto Alegre do Norte/MT, 15 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000420-95.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRAMAIA ROSANA MANTELLI PEZATTI MARQUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000420-95.2018.8.11.0059 BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO IRAMAIA ROSANA MANTELLI PEZATTI 

MARQUES IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetue um depósito identificado com o número do 

processo referente a condução dos oficiais de justiça até o endereço do 

requerido. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no 

ícone emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de 

Diligência, juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, 

§ 2º da CNGC/MT, para posterior expedição do mandado. Nada mais 

havendo encerro o presente. Porto Alegre do Norte, 23 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000382-83.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINETE MENDES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000382-83.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: DALVINETE MENDES PORTO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se revela ação para concessão de 

aposentadoria por invalidez. Inicialmente, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Em prosseguimento, determino que seja procedida a 

citação do demandado, mediante remessa dos autos, para, querendo, 

apresentar contestação. No caso de pretender-se produção de prova 

técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar 

assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte 

requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, bem como para 

que posse indicar assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor 

Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data 

e horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários 

além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 29 de junho de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105415 Nr: 5707-56.2018.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezar Queiroz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Marcio Castilho de Moraes - OAB:MT 24310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana V. Borges Martins 

- OAB:13.994-A - MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Preliminarmente, defiro ao requerido os benefícios da gratuidade judiciária, 

consoante preconiza o artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em prosseguimento, recebo os embargos à execução, sem efeito 

suspensivo, haja vista não estarem presentes as hipóteses legais para 

tanto.

Intime-se a parte embargada para que, querendo, ofereça impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, II, do CPC.

Apense-se ao processo código 79412.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68719 Nr: 2785-13.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindavia Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 
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OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que, 

compareça ao Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, secretaria 

da 2ª vara, para retirar a Certidão de casamento averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77310 Nr: 1279-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doraci Rufino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilene Morais Martins, Edivane Morais Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca do retorno da Carta Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, afim 

de dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 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

 Impulsiono os autos, remetendo-os à Defensoria Pública do Estado a fim 

de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que, compareça ao Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, secretaria da 2ª vara, para retirada 

do Termo de Guarda Definitiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90166 Nr: 9391-23.2017.811.0059

 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: TILS, ALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerente,para apresentar 

documentos pessoais do requerido.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73615 Nr: 5092-37.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruberval Moreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 Considerando a manifestação ministerial (ref. 28), intime-se a defesa do 

acusado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto à aceitação 

ou não da proposta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73615 Nr: 5092-37.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruberval Moreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 INTIMO a defesa do réu RUBERVAL MOREIRA LLIMA, por intermédio de 

seu advogado, Dr. Gilberto Louredo da Silva para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, minifestar-se quanto à aceitação ou não da proposta de suspensão 

condicional do processo formulada pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103426 Nr: 4533-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Aparecido dos Santos, Jeferson da 

Silva Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Talita Santana Costa - 

OAB:MT19324-B

 Autos nº. 4533-12.2018.811.0059 (código 103426)

Trata-se de ação penal em que foi atribuída a CLÁUDIO APARECIDO DOS 

SANTOS, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos crimes 

previstos no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, e artigo 307, caput, do 

Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, bem como 

ofertou denúncia em face de JEFERSON DA SILVA LACERDA, também já 

qualificado na peça acusatória, imputando-lhe a prática da conduta 

tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Analisando o caderno processual, constata-se que os acusados foram 

devidamente citados, estando Cláudio Aparecido dos Santos assistido 

pela Defensoria Pública, tendo já apresentado defesa prévia.

 Entrementes, consta da aludida peça defensiva a informação que os 

acusados possuem interesses conflitantes, ocasião em que o Defensor 

Público pugnou pela nomeação de defensor dativo para o patrocínio da 

defesa do denunciado Jeferson da Silva Lacerda.

 Em razão disso, nomeio a advogada Talita Santana Costa, advogada 

inscrita nos quadros da OAB/MT sob o nº. 19.324-B, para o patrocínio da 

defesa do acusado JEFERSON DA SILVA LACERDA durante toda a 

instrução processual.

Assim, cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Porto Alegre do Norte (MT), 17 de julho de 2018.

Daniel de Sousa Campos

Juiz em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103740 Nr: 4727-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Pereira Alves, SOLANGE OLIVEIRA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT

 Considerando o teor da certidão contida na referência 26, intime-se 

Carlos Pereira Alves, por meio de sua defesa técnica, para que apresente 

os endereços das testemunhas de defesa por ele arroladas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 7386-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cunha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Defiro o pedido ministerial retro (ref. 118).

Assim sendo, e tendo em vista que o reeducando estudou, 28 horas no 

mês de outubro/2017 (fl. 112), 144 horas nos meses de fevereiro e 

março/2018 (fl. 128), 84 horas no mês de abril/2018 (fl. 128), bem como 
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estudou 84 horas no mês de maio/2018 (fl. 150) e 84 horas no mês de 

junho/2018 (fl. 158), totalizando, assim, 424 horas de estudo, DECLARO 

REMIDO 35 (trinta e cinco) dias da reprimenda imposta ao apenado, 

desconsiderando-se as frações. Por conseguinte, retifique-se o cálculo 

de ref. 99.

Após, abra-se vista à defesa e ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sucessivamente.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97233 Nr: 1054-11.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romilson Ferreira da Silva, Fernando 

Nascimento Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Octavio Moraes Martins 

- OAB:43809/GO, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - OAB:MT 

22127-A

 Considerando as certidões de tempestividade (ref's. 84 e 91), recebo os 

recursos de apelação (ref. 83 e 89).

Assim, abra-se vista as defesas dos sentenciados para apresentação de 

razões recursais, no prazo legal. Após, ao Ministério Público para 

oferecimento de contrarrazões.

Na sequência, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79313 Nr: 2598-68.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte/MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaymison Ernandes de Oliveira, Renato Gomes 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Considerando a certidão retro (ref. 218), intime-se a defesa do 

sentenciado Renato Gomes para, no prazo legal, apresentar as razões 

recursais.

Oferecidas, abra-se vista ao MPE para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105130 Nr: 5553-38.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Oliveira de Souza 

Júnior - OAB:MT12797-B

 Autos de nº. 5553-38.2018.811.0059 (código 105130)

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 13h00 horário oficial 

de Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, com as 

informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte (MT), 18 de julho de 2018.

Daniel de Sousa Campos

Juízo em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104428 Nr: 5123-86.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shíntia Maria G. de Souza - 

OAB:MT16950

 Autos de nº. 5123-86.2018.811.0059 (código 104428)

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 13h30 horário oficial 

de Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, com as 

informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte (MT), 19 de julho de 2018.

Daniel de Sousa Campos

Juízo em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96695 Nr: 751-94.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ostaque Felizardo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Miranda 

Sousa - OAB:MT10296

 Autos de nº. 751-94.2018.811.0059 (código 96695)

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 14h00 horário oficial 

de Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, com as informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte (MT), 19 de julho de 2018.

Daniel de Sousa Campos

Juízo em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103741 Nr: 4729-79.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilson da Silva Lopes, Geane Gomes da 

Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riveraldo Gomes da Silva - 

OAB:TO1239

 Autos de nº. 4729-79.2018.811.0059 (código 103741)

Trata-se de ação penal em que foi atribuída a JOSÉ NILSON DA SILVA e 

GEANE GOMES DA SILVA a prática das condutas tipificadas nos artigos 

33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/06, e artigo 244-A, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 69, caput, 

do Código Penal.

Devidamente citados, os acusamentos apresentaram defesa prévia, mas, 

não houve a juntada de documentos e nem a arguição de preliminares a 

serem analisadas.

Recebida a denúncia, constata-se que, não há quaisquer circunstâncias 

que autorizem a absolvição sumária dos acusados. Razão pela qual, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de agosto de 

2018, às 15h00, horário oficial do Cuiabá/MT.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público.
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Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes.

Intimem-se os acusados, devendo, ainda, serem solicitadas suas escoltas.

Requisite-se a presença dos policiais civis pelo Ministério Público para 

serem ouvidos como testemunhas da acusação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte (MT), 20 de julho de 2018.

Daniel de Sousa Campos

Juiz em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94034 Nr: 11571-12.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genildo Goes dos Santos Filho Vulgo "peu"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Autos nº. 1157-12.2017.811.0059 (código 94034)

Ante o teor do despacho contido na referência 100, constatou-se que o 

Juízo deprecado determinou a devolução da missiva, sem cumprimento, 

tendo em vista a não localização das testemunhas no endereço contido 

nos autos.

 Nesse passo, o Ministério Público, ao apresentar suas manifestações, 

informou endereço atualizado das testemunhas Geraldo Joaquim de Souza 

Neto e Letícia Moreira de Souza, bem como pugnou que novamente fosse 

deprecado à inquirição das indigitadas testemunhas.

 Diante disso, acolho o pedido ministerial contido na referência 105, 

determinando que seja expedida Carta Precatória a Comarca de Barra do 

Garças/MT, objetivando intimar as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público, para serem ouvidos como testemunhas de acusação, em data e 

horário a serem designados por aquele Juízo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte (MT), 17 de julho de 2018.

Daniel de Sousa Campos

Juiz em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105540 Nr: 5779-43.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Delmondi - 

OAB:SP165200, Luiz Carlos Ianhez Jr. - OAB:SP289831

 Autos de nº. 5779-43.2018.811.0059 (código 105540)

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 14h30 horário oficial 

de Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo da 6º Vara Federal de Santos – Seção Judiciária de 

São Paulo, com as informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte (MT), 20 de julho de 2018.

Daniel de Sousa Campos

Juízo em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96615 Nr: 699-98.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ivan Cardial Hora, ROBERTO SILVA 

HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9704/A

 Processo nº. 699-98.2018.811.0059 (código 96615)Nestes autos, o 

Ministério Público ofereceu denúncia em face de:a)CLÁUDIO IVAN 

CARDIAL HORA, ROBERTO SILVA HORA e DÉCIO DOUGLAS SILVA 

OLIVEIRA, já qualificados na peça acusatória, imputando-lhes a prática do 

crime previsto no artigo 12 da Lei nº. 10.826-03 e artigo 288, parágrafo 

único, c/c artigo 69, ambos do Código Penal;b)ROBERTO SILVA HORA, 

imputando-lhe a prática do crime prevista no art. 299, caput, do Código 

Penal;c)DÉCIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA e CLÁUDIO IVAN CARDIAL, 

por ter praticado, em tese, o crome descrito no artigo 157, §2º, incisos I e 

II, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal;d)DÉCIO 

DOUGLAS SILVA OLIVEIRA, por ter incorrido, em tese, no tipo penal 

descrito no artigo 157, §2º, incisos I e II c/c artigo 29, caput, c/c artigo 69, 

todos do Código Penal.. Decido. Conforme relatado, constata-se que ainda 

falta a oitiva de duas testemunhas.Diante disso, acolho o pedido ministerial 

contido no termo de audiência, autorizando a substituição da testemunha 

Maria Rita pela IPC Rosimeri Menegat. Sem prejuízo, diante da ausência de 

injustificada, determino a renovação do mandado de intimação para a 

testemunha Paulo Henrique.Por fim, DESIGNO AUDIÊNCIA EM 

CONTINUAÇÃO para o dia 27 de agosto de 2018 às 18h00, horário oficial 

de Cuiabá/MT.Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério 

Público.Intime-se a testemunha arrolada pelo Representante do 

Parquet.Requisite-se a presença da policial civil arrolada pelo Ministério 

Público para ser ouvida como testemunhas da acusaçãoIntimem-se os 

acusados, devendo, ainda, ser encaminhado ofício ao Presídio de Água 

Boa/MT solicitando escolta para os presos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte (MT), 23 de julho de 2018.Daniel de 

Sousa CamposJuiz em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83722 Nr: 5326-82.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Santos Robalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC-MT, INTIMO a 

defesa do réu JAILTON SANTOS ROBALO, por intermédio de sua 

advogada, Dra. Talita Santana Costa - OAB/MT nº 19324/B para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao cálculo de pena de ref. 177 

(fls. 583).

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 183-43.2014.811.0019

 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: Henrique Manuel Mendes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neire Medeiros Bergamaschi, Paulo Roberto 

Junior Bergamaschi, Simoni Bergamaschi da Fonseca, Patrícia Bergamashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT, SIMONI BERGAMASCHI DA 

FONSECA - OAB:5810

 "Vistos em correição. Considerando que foi protocolado pedido de fls. 

309/311, requerendo a resignação da audiência pelo fato da requerida 

Neire Medeiros se encontrar impossibilitada, devido a sua saúde, 

conforme atestados médicos juntados, bem como pela concordância da 

parte requerida, determino a redesignação desta audiência. Nesse ponto, 

verifica-se que foi requerido pela parte autora o depoimento pessoal da 

Sra. Neire. Assim, considerando que a sua presença é indispensável para 

a participação da oralidade, acato o pedido feito pela requerente e 

redesigno a presente audiência para a data de 24 de agosto de 2018 às 

13:30, nos termos do art. 363, III do CPC. Intime-se as parte, vis DJE, da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 670 de 738



presente decisão, com exceção da parte requerente presente. Da mesma 

forma, intimem-se as partes para que no prazo de 5 (cinco) dias quitem 

eventuais cartas precatórias e intimações expedidas, atentando a 

secretaria para a nova data de audiência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Nada Mais. Eu, Selton Emanuel 

Celestino de Barros, o digitei e faço imprimir”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29161 Nr: 660-95.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Guilherme Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Certifico a INTIMAÇÃO da advogada nomeada para a defesa do réu, Dra. 

Eliane Fuhr, do inteiro teor da decisão de Ref. 186

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41971 Nr: 1263-03.2018.811.0019

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano de Souza Malfato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Bonfim dos Santos, Ivaldo Bonfim dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/MT, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA PARTICULAR proposto 

por ADRIANO DE SOUZA MALFATO, em desfavor de CELSO BONFIM DOS 

SANTOS e IVALDO BONFIM DOS SANTOS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Narra em síntese o requerente que é prioritário de uma área rural de 

matricula 3310, registrado nesta comarca, com área de 125 Ha, já os 

requeridos são proprietário de um imóvel vizinho de matricula 2616.

Alega que ao elaborar o geoferenciamento do imóvel da matricula 3310, foi 

constatado que os requeridos adentraram a sua propriedade o equivalente 

a 13,08 hectares, conforme laudo juntado aos autos.

Aduz que por inúmeras vezes tentou delimitar seu imóvel de forma 

amigável, mas encontrou resistência por parte dos requeridos, restando à 

opção da via judicial.

Com inicial vieram os documentos de fls. 09/13.

Em ref. 5 foi determinado o pagamento de custas adicionais, considerando 

o valor da causa, sendo requerido o pedido de reconsideração, 

considerando que se está discutindo apenas parte do imóvel, motivo pelo 

qual o valor da causa estaria correto, conforme inicialmente noticiado.

Vieram aos autos conclusos.

Fundamento, Decido.

De fato, verifica-se que o valor da causa deve incidir sobre o proveito 

econômico, bem como em relação ao objeto da lide, sendo que no 

presente caso, verifica-se que apenas parte do imóvel está em dicussão.

 Nesse sentido, revogo a decisao de Ref. 5 para receber a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 da Lei 13.105/2015 

(Novo Código de Processo Civil) e não incide nas hipóteses do art. 330 do 

mesmo diploma legal.

Encaminhem-se os autos imediatamente a Centra de Conciliação e 

Mediação para tentativa de acordo entre as partes, na forma do art. 334 e 

seguinte da Lei 13.105/2015.

Cite-se o requerido, a fim de que, querendo, apresente respostas aos 

termos da exordial, na forma e prazo de lei, e sob as advertências 

pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42804 Nr: 1723-87.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEEDCORP PRODUÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE 

SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.R.F. COMERCIAL AGRICOLA LTDA- EPP, 

DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Ivani Alberti - 

OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Frange Júnior - 

OAB:6.218/MT

 Vistos.

Em consulta aos autos do processo originário autuado sob n. 

1002461-70.2018.8.11.0015 (PJE – 3ª Vara Cível da Comarca de 

Sinop/MT), foi possível verificar a autorização concedida pelo juízo 

deprecante para que a parte exequente acompanhe a colheita da lavoura 

existente sobre a área remanescente da Fazenda Sinuelo, bem como a 

determinação do acompanhamento dos trabalhos pelo respectivo Oficial 

de Justiça, inclusive a cientificação deste juízo deprecado.

Portanto, considerando a legitimidade das razões apresentadas pela parte 

exequente SEEDCORP PRODUÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE SEMENTES 

LTDA, DEFIRO o pedido formulado e acostado à ref. 27, de modo que 

DETERMINO o cumprimento imediato das providências correlatas e 

necessárias do ato.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28751 Nr: 538-82.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Freitas de Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 Impulsiono os autos a fim de intimar o patrono do denunciado para que, no 

prazo legal, apresente os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31419 Nr: 1806-74.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado do denunicado para que, 

no prazo legal, apresente os memoriais nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 203-29.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Augusto Schwantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 “Vistos em correição.. Preliminarmente, considerando a renuncia da 

nomeação pela Advogada Thaís Machado de Souza, nomeio para 

acompanhamento processual o Dr. Elcio Lima do Prado para proceder os 

demais atos de defesa do acusado. Os honorários serão arbitrados por 

ocasião da sentença de forma proporcional. No mais, considerando a 

oitiva de todas as testemunhas, dou por encerrada a instrução 

processual, abrindo vista dos autos para apresentação de alegações 

finais por memoriais, primeiramente ao Ministério Público e, após, à defesa, 

no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 
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mais. Eu, Selton Emanuel Celestino de Barros, o digitei e faço imprimir”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26062 Nr: 884-67.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Luiz Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 “Vistos em correição. Preliminarmente, considerando que a testemunha se 

encontra presente, bem como seu defensor dativo, procedo a oitiva para 

fins de aproveitamento do ato processual. Em continuidade, considerando 

que há oferta de suspensão condicional do processo, determino a 

expedição de carta precatória pra o Juízo de Lucas do Rio Verde, nos 

termos da quota ministerial já constantes dos autos, para fins de 

oportunizar ao acusado a aceitação, ou não, da proposta de suspensão 

condicional do processo. Em caso seja aceita, aproveitar-se-á a 

precatória para fins de fiscalização do cumprimento das condições ali 

impostas. Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida nos 

termos supra citados. Com seu retorno, vistas ao Ministério Público. Os 

honorários advocatícios do advogado serão arbitrados por ocasião da 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Nada mais. Eu, Selton Emanuel Celestino de Barros, o digitei e faço 

imprimir”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41124 Nr: 781-55.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Sales Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 : “Vistos em correição. Diante da ausência de Defensoria Pública, nomeio 

para o ato a advogada Tatiane Felipetto, presente no átrio do fórum. 

Realizada a oitiva, resta exaurida a finalidade da carta precatória nesta 

comarca. Tendo em vista que foi nomeado advogada para acompanhar o 

ato, arbitro a título de honorários advocatícios, 1/2 (meia) URH (CNGC 

1.12.4). Expeça-se certidão de honorários. Após, devolva-se a presente 

missiva ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada mais, Eu, Selton 

Emanuel Celestino de Barros, o digitei.”

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34257 Nr: 827-78.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Giasante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, Fábio Alves Donizeti - OAB:12.674- OAB/MT, 

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - OAB:20970/O

 “Vistos em correição. Preliminarmente, expeça-se carta precatória para o 

juízo da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, para este promova 

a oitiva de Henrique de Souza Fernandes dos Santos, visto que, conforme 

ofício juntado em ref. 202, esse policial militar fora transferido para o 

Comando Regional VI, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT. 

Ainda verifico que o réu já foi interrogado, conforme ref. 187. No que 

tange a testemunha Wanderlei Bronner, dou por preclusa, pois não foi 

ofertado seu endereço pelas partes no prazo estipulado em audiência 

anterior. Com o aporte da carta precatória devidamente cumprida em 

relação a testemunha Henrique, dou por encerrada a instrução 

processual, abrindo-se vista dos autos para apresentação de alegações 

finais por memoriais, primeiramente ao Ministério Público e, após, à defesa, 

no prazo legal. Saem as partes intimadas da expedição da carta 

precatória. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Nada mais. Eu, Selton Emanuel Celestino de Barros, o digitei e faço 

imprimir”.Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41132 Nr: 786-77.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Arruda André

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pilocelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crislei Cristina dos Santos 

Pereira - OAB:75577/PR, Neudi Galli - OAB:6562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 Vistos em correição. Com a oitiva da testemunha, resta exaurida a 

finalidade da carta precatória nesta comarca. Devolvam-se os autos ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Nada mais.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42375 Nr: 1483-98.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Douglas Daniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 "Vistos em Correição. Diante da ausência de Defensoria Pública, nomeio 

para o ato a advogado Danilo Tenório dos Santos, presente no átrio do 

fórum. A testemunha quis prestar depoimento sem a presença do 

acusado. Realizada a oitiva, resta exaurida a finalidade da carta precatória 

nesta comarca. Tendo em vista que foi nomeado advogado para 

acompanhar o ato, arbitro a título de honorários advocatícios, 1/2 (meio) 

URH (CNGC 1.12.4). Expeça-se certidão de honorários. Após, devolva-se 

a presente missiva ao juízo deprecante com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais, Eu, Selton Emanuel Celestino de Barros, o digitei”.

 Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33885 Nr: 656-24.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercília Araújo Coelho, Otaviano Silva Coelho "Espólio" 

representado por Edileusa Araújo Coelho Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimag-Guimarães Máquinas Agrícolas Ltda, 

representada por Eloir José Sabbi e José Augusto Severino Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alberto Rocha 

Gonçalves - OAB:PR-42330, Melina Girardi Fachin - OAB:4356/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ROGERIO DOS REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617

 Vistos em correição. A) Preliminarmente, oficia-se o juízo deprecado de 

Sorriso/MT e Tapurah/MT para que proceda a devolução das cartas 

precatórias expedidas independente de cumprimento. B) De outro modo, 

apenas explicitando o que já foi decido, deve-se expedir Carta Precatória 

para o depoimento pessoal de ambas as autoras, tanto a Sra. Edileusa 

Araújo, quanto a Sra. Ercília Araújo Coelho, sendo que a dispensa se deu 

somente à presença dessas pessoas nesta audiência. Assim, proceda à 

Secretaria para que expeça as Cartas Precatórias para proceder ao 

Depoimento pessoal das autoras, com as penas do artigo 385, §1º do 

CPC. C) Em continuidade, homologo a desistência das testemunha da parte 

requerida, Sr. Zulmiro Luiz Sabbi e Sra. Marciana Serafini. Impende 

destacar que a desistência da testemunha Marciana se dá considerando 
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que tal pessoa não seria ouvida como perita, mas, como testemunha, 

motivo pelo qual deliberou sobre a desnecessidade de sua oitiva, 

considerando o laudo por ela já juntado. (...) Posto isso, nos termos do 

artigo 370 do CPC, defiro o pedido de produção de prova pericial 

formulado pela parte autora com o fito de aferir a real e exata localização 

da propriedade registrada sob a matrícula de nº 3175 do CRI do Porto dos 

Gaúchos, as características de aludida área, as intervenções já ocorridas 

e, se possível, o período em que estas ocorreram, bem como, indicar se a 

propriedade citada se encontra dentro da área de terras ocupadas pela 

empresa requerida e outras informações que o Sr. Perito entenda 

pertinente. I) Para tanto nomeio como perito do Juízo o Engenheiro 

Agrônomo DANIEL VILMAR BESS, que deverá ser intimado para 

apresentar proposta de honorários periciais e contatos profissionais para 

fins de viabilizar as intimações, nos termos do art. 465, §2º, I, II e III do 

CPC. II) Sem prejuízo das providências alhures, intimem-se as partes para 

apresentarem quesitos e assistentes técnicos, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, conforme art. 465, §1º, III do CPC/15; V) -

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30934 Nr: 1532-13.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Jahnel Rocha, Felipe da Rosa, 

Gabriel Victor dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT, Allan Carlos Schimidt - OAB:21.958/MT, LUIS 

AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - OAB:17798

 “Vistos em correição. Preliminarmente, diante da ausência dos advogados 

dos denunciados Felipe da Rosa e Gabriel Vitor dos Santos, nomeio, 

somente para este ato, como advogado dativo, o Dr. Agnaldo Valdir Pires, 

arbitrando para o presente ato o valor de 1/3 URH. Expeça-se certidão. 

Certifique à secretaria quanto ao cumprimento das cartas precatórias 

expedidas para as oitivas de Vitor Hugo, Robson e Eduardo. Com o aporte 

das respectivas missivas, dou por encerrada a instrução processual, 

abrindo-se vistas abrindo vista dos autos para apresentação de 

alegações finais por memoriais, primeiramente ao Ministério Público e, 

após, à defesa, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Nada mais. Eu, Selton Emanuel Celestino de Barros, 

o digitei e faço imprimir”.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28384 Nr: 424-46.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme de Souza Salina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 “Vistos em correição. Dou por encerrada a instrução processual, 

abrindo-se vistas dos autos para apresentação de alegações finais por 

memoriais, primeiramente ao Ministério Público e, após, à defesa, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Nada mais. Eu, Selton Emanuel Celestino de Barros, o digitei e faço 

imprimir”.Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37150 Nr: 2155-43.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 Vistos em correição. Preliminarmente, no que tange a oitiva da testemunha 

Renato Isernhagem dou por prejudicada, pois apresentada pela parte 

como preposto no início desta audiência, sendo que permaneceu na sala 

durante a oitiva de uma outra testemunha. No que tange à oitiva da 

testemunha do juízo, o Sr. Moacir Pinheiro Piovesan, por se tratar de 

autoridade municipal, remarco a oralidade para a data de 23 de agosto, às 

13:30, nos termos do artigo 454, VIII e §3 do CPC. Concedo o prazo de 10 

dias para a requerente forneça o endereço atualizado da testemunha 

Sebastião Antônio e Silva, visto que não reside no endereço outrora 

indicado. Com a juntada da informação, expeça-se carta precatória, a fim 

de que seja ouvida a testemunha. Aguardem-se os autos em secretaria, 

até a realização da audiência e aporte da supracitada missiva. Saem as 

partes intimadas da presente decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Nada Mais.

Rafael Depra Panichella

 Juiz Substituto em cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36075 Nr: 1610-70.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Souza Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos EM CORREIÇÃO.

 Considerando a demonstração idônea da aprovação do reeducando 

RAFAEL DE SOUZA DANTAS no ENCCEJA, DETERMINO a 

elaboração/atualização do respectivo memorial de calculo de pena, 

inclusive fazendo-o pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Penas - 

MGP, diante de sua obrigatoriedade, conforme Provimento n. 19/2013-CGJ, 

art. 1.786 da C.N.G.C, bem como Ofício Circular n. 78/2017-GAB1-CGJ.

 Ato contínuo, DETERMINO, ainda, que, remeta os autos, para ciência e 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.

 Após isso, volte-me para eventual adequação ou homologação do 

cálculo.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42880 Nr: 1767-09.2018.811.0019

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos Farias, Alan Santos Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória em 

Antecipação de Tutela proposta por MARIA JOSÉ DOS SANTOS FARIAS, 

representando os interesses de ALAN SANTOS MENEZES, 29 (vinte e 

nove) anos, portador de necessidades especiais, já qualificada nos autos.

Com a inicial vieram os documentos.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 
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mesmo codex, recebo a petição inicial.

Defiro o pleito de Gratuidade de Justiça, com fulcro no art. 98 e ss. do 

CPC.

 A legitimidade da requerente para promover o pleito obedece ao disposto 

no art. 747, inciso II do Código de Processo Civil.

Entendo imprescindível, diante do caso em tela, prévia manifestação do 

Ministério Público quanto ao pedido de concessão de curatela provisória 

em sede de tutela antecipada de urgência.

Após, conclusos.

Intime-se.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43046 Nr: 1880-60.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleusa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Toni Fernande Sanches - OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

 Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Mista por Idade 

proposta por MARIA CLEUSA DA SILVA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do 

artigo 98 e seus incisos, do CPC.

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, à primeira vista, não foi possível 

vislumbrar nos autos elementos que evidenciassem o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Em que pese à natureza alimentar do 

benefício pleiteado, necessário se faz considerar que a sua concessão 

em caráter antecipado precisa estar lastreada em robusto conjunto 

fático-probatório, sob pena de acarretar indevido desequilíbrio econômico 

no sistema securitário.

In casu, ao menos no presente momento, não restou demonstrado de 

maneira robusta os requisitos supracitados, posto que a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise do direito ora pleiteado.

 Desse modo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

Requerente, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus.

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal, ficando ciente desde já que, ultrapassado o prazo sem qualquer 

manifestação, os autos retornarão à secretaria automaticamente.

Caso a requerida apresente contestação, intime-se a autora para 

apresentação de impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43081 Nr: 1892-74.2018.811.0019

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Valdenir Guerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Guerra, e outro representado 

por Luceni Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos legais.Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do NCPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, recebo a petição inicial.Desde já, defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita, tendo em vista que segundo consta dos autos, a parte 

autora não têm condições de pagar as custas do processo e os 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.Com 

relação ao pedido de alimentos provisórios, considerando o binômio 

necessidade e possibilidade e, ainda, se tradando de 02 (dois) filhos 

menores, fixo os alimentos provisórios em 36,69% (trinta e seis vírgula 

sessenta e nove) por cento do salário mínimo vigente, isto é, com R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, a ser pago em favor dos 

menores até o dia 10 (dez) de cada mês a partir da citação, devendo ser 

depositados na conta bancária indicada posteriormente pela representante 

dos requeridos.Ressalto, ainda, que o requerido deverá arcar com 50% 

das demais despesas extraordinárias dos infantes (tratamento de saúde, 

incluindo tratamento odontológico e educação, etc.).Deixo de deliberar 

acerca da realização de audiência de conciliação, diante das medidas 

protetivas deferidas em favor da representante dos requeridos em 

cautelar n. 295-70.2018.811.0019 (40203), postergando a solenidade para 

momento oportuno.Apensem-se estes autos aos do processo 625- 

67.2018.811.0019 (código 40831) que se trata de regulamentação de 

visita dos requeridos da presente demanda.Cite-se a requerida para, 

querendo, contestar a presente demanda no prazo de 15 (quinze) 

dias.Deixo para arbitrar os honorários do advogado dadivo no momento da 

prolatação da sentença. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10588 Nr: 740-06.2009.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lázaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilhelm Nagel e esposa, Walter A A Friedrichs 

e sua esposa, Dorivaldo Bogacki, Volmir Elton Scheffler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anelise Inês Andruchak - 

OAB:15178/O/MT, Elizangela Braga Soares Altoé - OAB:16.126/O, 

Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 Saneado o feito na decisão exarada à fl. 89, realizou-se a respectiva 

instrução probatória em 05 de março de 2012 (fls. 94/99).Em reanalise dos 

autos acerca das manifestações das Fazendas Públicas e INTERMAT, 

houve a declaração do encerramento da instrução probatória, bem como 

nomeação de uma causídica para apresentação das derradeiras 

alegações pelo polo passivo (fls. 170/171-v).Por conseguinte, aportou aos 

autos contestação do espólio de Walter Alfred August Friedrighs, 

representado pelo filho único, inventariante e herdeiro Cristian Silva 

Friedrichs, requerendo a declaração de nulidade absoluta de todos os 

atos praticados/realizados, em face de citação inválida e ilegitimidade ativa 

(fls. 172/210).Às fls. 217/239 consta a respectiva impugnação da parte 

requerente.Os autos vieram conclusos.É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO.Sabe-se que “a habilitação ocorre quando, por falecimento 

de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no 

processo” - CPC, art. 687, sendo que poderá ser requerida: I - pela parte, 

em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, 

em relação à parte – CPC, art. 688.Portanto, considerando a legitimidade, 

RECEBO a petição de habilitação, de modo que SUSPENDO a tramitação 

deste processo a partir de então, e DETERMINO a citação da parte 

requerida, para se pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias procedendo à 

habilitação com os documentos que entender necessário, nos termos do 

que disciplina os arts. 689 e 690, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).Após, vistas à parte requerente para 

se manifestar no mesmo prazo de 5 (cinco) dias.Após, conclusos para 

decisão sobre a habilitação. No que tange às demais matérias prejudiciais, 

informo que serão analisadas no momento da decisão da 

habilitação.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Porto dos 

Gaúchos, 23 de julho de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em 

Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10513 Nr: 670-86.2009.811.0019
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.I – DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE 

PENAConsiderando que as partes tiveram ciência inequívoca do memorial 

descritivo providenciado pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de 

Pena – MGP, de utilização obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 

1.786 e Ofício Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ -, bem como diante da 

ausência de insurgências, HOMOLOGO os termos do aludido cálculo – fls. 

307/308, para os devidos fins legais/jurídicos.Sem prejuízo disso, 

DETERMINO que cumpra o disposto na Lei n. 7.210/84, art. 41, XVI, art. 66, 

X e art. 107, § 2º, CNGC, art. 702, § 3º, e art. 1.787, caput e §§, uma vez 

que “relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como atestado de pena a 

cumprir”, bem como Res. CNJ n. 113/2010, art. 5º e §§, especificamente “o 

agendamento da data do término do cumprimento da pena e das datas de 

implementação dos lapsos temporais para postulação dos benefícios 

previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas cópias do cálculo 

ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a primeira para ser 

entregue ao executado, servindo como atestado de pena a cumprir e a 

segunda para ser arquivada no prontuário do executado”.II – DO DECLÍNIO 

DE COMPETÊNCIAConsiderando que a competência em sede de Execução 

Penal é do juízo do local da unidade prisional onde se encontra o 

reeducando, ante a necessária proximidade do Juízo para a adequada 

realização dos atos executivos destinados à ressocialização, a remessa 

do feito a Comarca de Juara é medida imperiosa.Desta feita, considerando 

a informação acerca da transferência/permuta do apenado, bem como 

diante da dispensabilidade da anuência do juízo, uma vez que o 

reeducando já está recluso, DETERMINO A REMESSA da presente guia de 

recolhimento àquela unidade judiciária, na forma do art. 66, V, “g” da Lei nº 

7.210/84.Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e 

anotações de estilo.Ciência ao Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Porto dos Gaúchos, 23 de julho de 2018.Rafael 

Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36490 Nr: 1793-41.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido formulado pelo reeducando JOSÉ DE SOUZA 

REZENDE na ref. 52, sobretudo porque está regularmente cumprindo as 

penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e 

limitação de final de semana, bem como a pena de multa, conforme se 

extrai das certidões e comprovantes acostados aos autos.

Ademais, considerando que restou prejudicado a cota ministerial retro, 

DETERMINO, tão somente, que os autos AGUARDE-SE em cartório para o 

regular cumprimento das condições imposta na audiência admonitória.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36602 Nr: 1856-66.2017.811.0019

 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: Altevir Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué da Silva Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente para participar da audiência de conciliação, 

redesignada para o dia 20 de setembro de 2018, às 13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27766 Nr: 177-65.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Birck - 

OAB:10.093/MT, Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616/MT, 

Lauriberto Donizetti de Godoy - OAB:16.369-B, Yclen Eduardo 

Soares dos Santos - OAB:22.287

 i)INTIMEM-SE as respectivas defesas técnicas, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentem o endereço atualizado do Réu Edson Alvares de 

Ávila e das testemunhas arroladas e não localizadas, bem como informem 

o respectivo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sob pena de preclusão 

da prova testemunhal e decretação de revelia quanto àquele 

corréu.ii)OFICIE-SE a Comarca de Tapurah/MT (fl. 778), informando que os 

corréus Reni Cecília Puhl Petrazzini e Edilson Elias Zanatta já foram 

devidamente interrogados na citada circunscrição.iii)EXPEÇA-SE Carta 

Precatória ao juízo da Comarca de Sinop/MT, a fim de intimar e interrogar o 

Réu Edson Alvares de Ávila, consignando nossas homenagens, devendo 

atentar-se ao extrato de consulta ao sistema BACENJUD que segue 

anexo;iv)CANCELAMENTO do apensamento do processo criminal autuado 

sob o n. 177-65.2016.811.0019 (27766) e posteriormente VISTA/CIÊNCIA 

ao Ministério Público para se manifestar acerca do interesse/necessidade 

da inquirição das testemunhas ainda não inquiridas Carmem Lima Duarte e 

Valmir José Martins para os fatos 1° e 5° - Réu Francisco de Assis da 

Silva Junior;v)OFICIE-SE a Comarca de Juara para que reenvie a missiva 

autuada sob o n. 177-34.2017.811.0018 (86911).vi)VISTA/CIÊNCIA ao 

Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique quais 

testemunhas foram arroladas respectivamente para cada fato descrito na 

denúncia, bem como indique em cada processo desmembrado as 

testemunhas (daquelas já constantes na denuncia) que pretende ouvir em 

relação ao fato específico, a fim de se evitar oitivas desnecessárias em 

processos desmembrados;vii)CERTIFICAÇÃO dos desmembramentos 

fixados no item “B” desta decisão, bem com a indicação dos dados 

respectivos das autuações;viii)TRANSLADO desta decisão para todos os 

processos criminais desmembrados.Por fim, MANTENHO A AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA, a qual será para todos os processos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13471 Nr: 1219-28.2011.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Edson Alvares de 

Ávila, Lauri José Rhoden, Reni Cecília Puhl Petrazzini, Sergio Jucoski, 

Mauro Ferreira da Silva, Edilson Elias Zanatta, Janete Dallomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, André Rodrigo Schneider - OAB:7824-B, Cláudio Birck - 

OAB:10.093/MT, DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - OAB:17765A, 

Lidiane Paula de Sousa - OAB:99525/MG, Lisiane Valéria Linhares 

Schmidel - OAB:9.358/MT, Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT, Marco Antonio Mendes - OAB:11341-A/MT, 

Raminton Puhl Petrazzini - OAB:16951/MT, Rodrigo Carrijo Freitas - 

OAB:11.395/MT, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, RONALDO 

CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781, Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT, Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 D) DA CONCLUSÃOAnte todo o exposto, em resumo e, somando-se ao 

que já foi descrito e determinado acima, DETERMINO (que):i)INTIMEM-SE as 

respectivas defesas técnicas, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentem o endereço atualizado do Réu Edson Alvares de Ávila e das 

testemunhas arroladas e não localizadas, bem como informem o 

respectivo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sob pena de preclusão da 

prova testemunhal e decretação de revelia quanto àquele 

corréu.ii)OFICIE-SE a Comarca de Tapurah/MT (fl. 778), informando que os 

corréus Reni Cecília Puhl Petrazzini e Edilson Elias Zanatta já foram 

devidamente interrogados na citada circunscrição.iii)EXPEÇA-SE Carta 
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Precatória ao juízo da Comarca de Sinop/MT, a fim de intimar e interrogar o 

Réu Edson Alvares de Ávila, consignando nossas homenagens, devendo 

atentar-se ao extrato de consulta ao sistema BACENJUD que segue 

anexo;iv)CANCELAMENTO do apensamento do processo criminal autuado 

sob o n. 177-65.2016.811.0019 (27766) e posteriormente VISTA/CIÊNCIA 

ao Ministério Público para se manifestar acerca do interesse/necessidade 

da inquirição das testemunhas ainda não inquiridas Carmem Lima Duarte e 

Valmir José Martins para os fatos 1° e 5° - Réu Francisco de Assis da 

Silva Junior;v)OFICIE-SE a Comarca de Juara para que reenvie a missiva 

autuada sob o n. 177-34.2017.811.0018 (86911).vi)VISTA/CIÊNCIA ao 

Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique quais 

testemunhas foram arroladas respectivamente para cada fato descrito na 

denúncia, bem como indique em cada processo desmembrado as 

testemunhas (daquelas já constantes na denuncia) que pretende ouvir em 

relação ao fato específico, a fim de se evitar oitivas desnecessárias em 

processos desmembrados;vii)CERTIFICAÇÃO dos desmembramentos 

fixados no item “B” desta decisão, bem com a indicação dos dados 

respectivos das autuações;viii)TRANSLADO desta decisão para todos os 

processos criminais desmembrados.Por fim, MANTENHO A AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA, a qual será para todos os processos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30648 Nr: 1378-92.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT

 “Vistos em correição. Preliminarmente, homologo a desistência da 

testemunha Lucas Aquino Pedreira. Aguarde-se a realização da audiência 

de instrução para a oitiva de Luiz Fernando de Oliveira no Juizado 

deprecado de Tangará da Serra/MT, bem como o cumprimento da carta 

precatória para a oitiva de Eduardo Pereira da Silva no Juizado de Barra 

das Garças. Com o aporte das respectivas missivas, dou por encerrada a 

instrução processual, abrindo-se vistas dos autos para apresentação de 

alegações finais por memoriais, primeiramente ao Ministério Público e, 

após, à defesa, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Nada mais. Eu, Selton Emanuel Celestino de Barros, 

o digitei e faço imprimir”.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17943 Nr: 895-15.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rauf Farid Merheb

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6124/MT, Daiane Dambros Schmidt - OAB:11765, Mauricio 

Mauro Thommen - OAB:12470/MT, Renata Viviane da Silva - 

OAB:9465/MT

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

Requerida para efetuar o depósito nos honorários periciais consignados 

às fls. 433-434, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144317 Nr: 1547-17.2018.811.0017

 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): Valceli Verginia Ferreira, Tonyportt Ferreira de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito 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 sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado 

Citação/Intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38269 Nr: 2093-48.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Henrique de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada na denúncia, ABSOLVENDO o réu Antônio Henrique de 

Souza dos crimes previstos nos artigos 45 e 51 da Lei 9.605/98, o que 

faço com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de 

Processo Penal. Sem custas processuais (art. 804, CPP). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em 

julgado, proceda-se com as anotações e comunicações devidas, 

arquivando-se o presente com as cautelas de estilo. São Félix do 

Araguaia/MT, 02 de abril de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Substituta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36604 Nr: 522-42.2013.811.0017

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Portes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Tanaka, José Roberto de Franceschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para manifestar-se, requerendo o que entender de direito, ante o 

teor da certidão à fl. Retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44362 Nr: 1048-38.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia de Souza Braga, DGBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Souza Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim INTIMAR a parte 

Autora para manifestar-se, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37486 Nr: 1383-28.2013.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->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: Primo Neto Arantes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uberval Pereira Gomes, Júlio Calixto 

Guimarães, Maria Zuleide da Silva Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 Vistos, etc.

Ante a petição retro DESIGNO audiência para o dia 22 de Novembro de 

2018, às 16h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

as partes ser intimadas com a devida antecedência para o 

comparecimento ao ato.

Uma vez que a parte requerida não apresentou as provas que pretende 

produzir (fls. 95), intime-se a parte autora para que traga suas 

testemunhas independentemente de intimação.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145034 Nr: 1891-95.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bonfim Ferreira Setuba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pelo Autor.Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada.Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é 

notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem 

a esta Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta 

feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o 

Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 

30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 do 

Código de Processo Civil.Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, 

para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14313 Nr: 1131-35.2007.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGR", IMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o presente feito até a presente data não foi submetido a 

tentativa prévia de conciliação, consoante a normativa de solução de 

conflitos idealizada pelo atual códex processual civil, remeta-se o 

presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus 

patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação a ser 

designada pela Gestora do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de Mediação, 

inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se 

necessário.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, tornem-me os autos 

conclusos para prosseguimento do feito.

Sem prejuízo, certifique-se quanto à apresentação de impugnação à 

contestação pela parte Requerente.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 1132-20.2007.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rhana Galvão Ribeiro "menor", Ivani Mendes Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan Amorim Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 Vistos, etc.

Considerando que o presente feito até a presente data não foi submetido a 

tentativa prévia de conciliação, consoante a normativa de solução de 

conflitos idealizada pelo atual códex processual civil, remeta-se o 

presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus 

patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação a ser 

designada pela Gestora do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de Mediação, 

inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se 

necessário.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, tornem-me os autos 

conclusos para prosseguimento do feito.

Sem prejuízo, certifique-se quanto à apresentação de impugnação à 

contestação pela parte Requerente.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137184 Nr: 605-19.2017.811.0017

 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: RdSC, WTFL, FTFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDTdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do quanto relatado e comprovado nos autos, HOMOLOGO o pedido 

inicial, RECONHECENDO A UNIÃO ESTÁVEL havida entre Ronaldo da Silva 

Cardoso e Deijanira Teles dos Santos Lima, no período do ano de 2006 ao 

ano de 2016, e de igual modo, para DISSOLVÊ-LA, diante do falecimento 

da companheira, ocorrido em 21/11/2016 e JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito e fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem condenação em custas e honorários advocatícios, 

concedido aos requerentes os benefícios da gratuidade da justiça.Ante a 

preclusão lógica do direito de recorrer, declaro o trânsito em julgado da 

sentença, nesta data.Oportunamente, arquivem-se.Publique-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40845 Nr: 1407-22.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Xavier Leonidas Dallagnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Vital dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antônio de Rezende 

David - OAB:6078, THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - 

OAB:10449/O, Xavier Lonidas Dallagnol - OAB:9876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Vistos, etc.
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Certifique a secretaria o trânsito em julgado da sentença de fls. 91/95.

No mais, Desapense os presentes autos e remeta-o ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132267 Nr: 2096-32.2015.811.0017

 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: Xavier Leonidas Dallagnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Vital dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE 

DAVID - OAB:6078, Rosangela da Silva Capelão - OAB:8944/O, 

THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - OAB:10449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14724/B

 Vistos, etc.

Infere-se dos autos ter transcorrido prazo para apresentação de recurso, 

conforme certidão de fl. 31, assim sendo, transitado e julgado.

 Assim, cumpra-se a Serventia procedendo ao desapenso dos presentes 

autos e remeta-o ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132266 Nr: 2095-47.2015.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Xavier Leonidas Dallagnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Vital dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Silva Capelão - 

OAB:8944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Vistos, etc.

Infere-se dos autos ter transcorrido prazo para apresentação de recurso, 

conforme certidão de fl. 27, assim sendo, transitado e julgado.

 Assim, cumpra-se a Serventia procedendo ao desapenso dos presentes 

autos e remeta-o ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40752 Nr: 1330-13.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Vital dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xavier Leonidas Dallagnol, Marcus Rodrigues 

Costa Limoeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antônio de Rezende 

David - OAB:6078, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:10296, 

Marcus Rodrigues Costa Limoeiro - OAB:15309/MT, Rosangela da 

Silva Capelão - OAB:8944/O, THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - 

OAB:10449/O, Xavier Lonidas Dallagnol - OAB:9876

 Vistos, etc.

Considerando que a data designada para ato judicial à fl. 627, dispõe de 

período pretérito, entendo razoável designar uma nova data.

 Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 

de novembro de 2018, às 13h00min (horário de Cuiabá).

 No mais, intimem-se as partes (nos termos do artigo 242 do CPC), sobre o 

direito de requerer esclarecimentos e/ou solicitar ajustes, nos prazo 

comum de 05 (cinco) dias, sob pena de tornar a presente decisão estável 

(§§ 1º e 2º do artigo 357 do CPC) e, ainda, pra apresentarem o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias (§4º do artigo 357 do 

CPC), com as ressalvas dos §§ 6º e 7º do artigo 357 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6452 Nr: 35-34.1997.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Vieira de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 26/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56921 Nr: 1186-53.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:MT - 12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 56921

 Vistos etc.

Cumprido o mandado de prisão do reeducando quando do seu 

comparecimento na Secretaria, em 18/07/2018 (fls. 351/356).

Ciente a defesa na mesma data da prisão conforme fl. 351.

É o relatório.

Considerando que este magistrado se encontra em trânsito, para a 

realização de curso, oferecido pela Escola Superior da Magistratura de 

Mato Grosso, nos dias 19 (quinta-feira) e 20 (sexta-feira) do corrente 

mês, designo audiência de custódia e de justificação para o dia 24 

(terça-feira) de julho de 2018, às 14h45min, tendo em vista que este 

magistrado já possui pauta de audiências nesta Comarca.

Ante a inexistência de ergástulo público nesta Comarca de Porto 

Esperidião/MT, e, tendo em vista que o reeducando está preso na 

delegacia, oficie-se a SEJUDH solicitando atestado de vaga em uma das 

unidades prisionais do Polo II (Polo de Cáceres-MT).

Intimem-se o recuperando, seu defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 18 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.: 56921 Nr: 1186-53.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:MT - 12070

 {...} HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 
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LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO {..}

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62083 Nr: 1540-10.2017.811.0098

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 62083

SENTENÇA

 Vistos, etc.

Medida protetiva deferida em favor da vítima Luzia Aparecida Peres 

Boarotto pelo prazo de 06 (seis) meses às fls. 13/15, tendo como prazo 

final o dia 16.06.2018.

Aportou-se aos autos pedido de readequação das medidas (fls. 25/30).

O parquet se manifestou favorável ao pleito (fls. 31/32).

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, conquanto haja nos autos pedido de readequação das medidas, 

tenho que as mesmas não mais vigoram uma vez que foram deferidas até 

a data de 16.06.2018 conforme decisão de fls. 13/15.

Ademais, a vítima possuía prazo de 30 (trinta) dias, antes do término das 

medidas, para se manifestar sobre a necessidade de prorrogação, o que 

não fez, assim, demonstra não possuir mais interesse pela continuidade 

das cautelares.

Nesse sentido, tratando-se de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho 

eminentemente provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, 

extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC, revogando as medidas anteriormente concedidas.

Intimem-se pessoalmente a vítima e o requerido para conhecimento desta 

decisão.

Acaso uma das partes não seja encontrada, intime-se a mesma por edital.

Tendo em vista a nomeação de fls. 24, e os serviços prestados pelo 

ilustre causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva OAB/MT 22.102/O 

arbitro-lhe honorários advocatícios no importe de 02 (duas) URH’s, a 

serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Após, arquive-se.

Porto Esperidião, 26 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55733 Nr: 444-28.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Castilho Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane dos Santos Faria, Antonio Faria de 

Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO ROBERTO 

CRUZ, para devolução dos autos nº 444-28.2015.811.0098, Protocolo 

55733, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃOUSUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO TERRAS 

PARTICULARES RÉUS INCERTOS E CONFINANTES, PRAZO: 20 

DIASAUTOS N.º 1436-62.2010.811.0098 ID 30383,FINALIDADE: CITAÇÃO 

dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 942 do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do 

imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular.RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Imóvel 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO TERRAS PARTICULARES com área de 

terras com 16,0323 hectares, que tem como marcos M-1, M-2, M-3 e M-4, 

situado no município de Porto Esperidião/MT, movido em face de Darci 

Faustino Dias e Cleuza Azambuja Faustino , conforme alega o autor que 

detém a posse do imóvel de dimensões acima citado.DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: terras com 16,0323 hectares, que tem como 

marcos M-1, M-2, M-3 e M-4DESPACHO: Proceda-se a citação dos 

indivíduos em cujos nomes está registrado o bem imóvel usucapiendo, dos 

confinantes e, via edital, dos réus incertos e eventuais interessados, no 

prazo de 20 (vinte dias). Notifiquem-se os representantes da União, da 

Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso e da Fazenda Pública 

Municipal, para que, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, declinem se 

desfrutam de interesse na causa. Instrua-se o referido expediente com 

cópia da inicial e dos documentos que a acompanham. Após, uma vez 

cumpridas as diligências supramencionadas, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público, cuja intervenção é imprescindível em processos dessa 

natureza, consoante apregoa o art. 944 do CPC. A propósito, concedo ao 

requerente o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Cumpra-se 

integralmente.Cristiano dos Santos Fialho, juiz de direito. Eu, Antonio 

Marcos de Oliveira Correia, analista judiciário, digitei. Porto Esperidião - MT, 

23 de julho de 2018.Fatima Adrielly Silva FreitasEscrivã(o) Judicial

Edital Intimação

Processo: 39-70.2007.811.0098 Código: 25612 EDSON BORGES DA 

SILVA (Réu(s)), brasileiro(a), Endereço: Ua Virginia Azambuja, Nº 1.122, 

Cidade:Pontes e Lacerda-MT e JONAS BORGES DA SILVA (Réu(s)), 

brasileiro(a), Endereço: Rua VirgíniaAzambuja, 1122, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MTFINALIDADE: 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: No dia 22 de dezemro de 1991, na Fazenda Santa Maria no 

Município de Porto Esperidião-MT, os réus ceifaram a vida de da vítima, 

João José da Silva, sendo denunciados por infração do Art. 121, § 2º , 

inc. I e IV do Código Penal. Despacho: DECISÃOI.P. nº74/2007 (cód. 

25612).Vistos, etc.1.Os elementos de cognição produzidos demonstram, 

até então, a existência do crime e indícios de autoria na pessoa do(s) 

réu(s) preenchendo, portanto, os requisitos do art. 41 do CPP e não sendo 

caso de se aplicar o art. 43 c/c art. 395 do mesmo diploma, razão pela qual 

RECEBO a denúncia ofertada em desfavor de Valdir Francisco Romano, 

Edson Borges da Silva, Marcelo Alves da Silva, Jonas Borges da Silva, 

Hélio Luiz Bueno e Hilton Dias Ferreira, vulgo "Nego Major" por satisfazer 

os requisitos legais.2.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação 

penal.3.Cite-se os acusados para responderem a denúncia/queixa no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 396 c/c art. 396-A do CPP), entregando-lhes a 

contrafé da denúncia. 4.Ao se proceder a citação dos acusados, estes 

deverão ser informados de que se não tiverem advogados, ocorrerá a 

nomeação de defensor para atuarem em seus benefício, razão pela qual 

deverão declarar na mesma oportunidade se possuem ou não, 

certificando-se a resposta nos autos. 5.Ultrapassado o referido prazo, 

faça conclusos. 6.Comunique-se o recebimento da denúncia contra os 

denunciados ao Instituto de Identificação Nacional de Brasília, ao 

Distribuidor Criminal, ao Instituto de Identificação do Estado e a Delegacia 

de Origem. Certifique-se os antecedentes dos denunciados na comarca e 

requisite-se informações sobre os aludidos antecedentes junto aos 

demais órgãos, juízos e instituições. 7.Expeça-se o necessário. 
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8.Intime-se. 9.Cumpra-se.Porto Esperidião – MT, 08/09/2011.Fernando da 

Fonsêca MeloJuiz TitulaE, para que chegue aoconhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,expediuseo presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu,ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, digitei.Porto Esperidião, 23 

de julho de 2018Fatima Adriel ly Silva FreitasGestor(a) 

Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60439 Nr: 2849-86.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Francisco do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação de eventuais pedidos liminares para após a 

apresentação da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da 

outra parte.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60446 Nr: 2851-56.2018.811.0080

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil.Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no 

art. 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça. Anote-se.Nos processos em que se litiga pela guarda provisória 

de menor, não se atrela, necessariamente, à temática do direito da mãe ou 

do pai, ou ainda de outro familiar - a exemplo dos avós - mas, sobretudo, 

ao direito da criança a uma estrutura familiar que lhe confira segurança e 

todos os elementos necessários a um crescimento equilibrado.Nas 

questões que envolvem guarda de menor, prevalece o interesse da 

criança, inexistindo nos autos fatos a ensejar a alteração da guarda fática 

já existente. A propósito, “O menor, de regra, deve ser mantido onde está, 

desde que aí se encontre bem. A troca do meio ambiente deve ser evitada 

o quanto possível, para não causar prejuízo psíquico à criança. (STF, RE 

100.200.0, 2ª T. – j. 27.9.83, Rel. Min. Moreira Alves, in RT 586/234)” (in 

Estatuto da Criança e do Adolescente – Doutrina e Jurisprudência, Valter 

Kenji Ishida, Atlas, p. 74).As visitas serão livres em favor do Genitor. 

Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos 

devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada. A verba alimentar tem por pressuposto o 

atendimento do binômio possibilidade - necessidade, sendo imprescindível, 

para majoração do quantum fixado prova significativa da possibilidade 

financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos, por ora. 

Assim, comprovada a relação familiar pelos documentos acostados aos 

autos, ARBITRO o valor de 50% do salário mínimo nacional (para a filha 

menor), a título de ALIMENTOS PROVISÓRIOS, com fundamento no art. 4° 

da Lei n. 5.478/68, especialmente pela inexistência de elementos 

concretos a respeito da renda do alimentante, além de 50% de despesas 

extraordinárias, devidamente comprovadas pela parte beneficiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51147 Nr: 3159-29.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE 

FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A

 ANTE O EXPOSTO, verificando-se que não houve qualquer alteração 

fática em relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, mantendo a 

decisão que decretou sua prisão preventiva. Considerando-se que o 

Ministério Público apresentou alegações finais, intime-se a defesa técnica 

do acusado para igual procedimento. Após, tornem conclusos para 

prolação de SENTENÇA. Ciência ao MPE. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51239 Nr: 3204-33.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Henrique Procopio dos Reis, LEVY DE 

OLIVEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, Ketty Ney 

Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 Com as certificações devidas, independentemente, de despacho nesse 

sentido, após as baixas de estilo, subam os autos em apreço (art. 601, 

caput, do CPP) à instância superior para que o indigitado recurso seja 

apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58661 Nr: 2100-69.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FERREZ PEREIRA, Marcos Lopes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANISSE MONTEIRO CAMPOS 

- OAB:21827/O

 É o relatório. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, observo que os 

acusados foram citados pessoalmente e informaram possuir advogado 

constituído para atuar em suas defesas técnicas. Desta forma, atente-se 

a secretaria deste Juízo ao cadastro dos advogados junto ao sistema 

APOLO para futuras intimações via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54240 Nr: 155-47.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu procurador, para que 

proceda com o recolhimento do valor R$ 3.300,00 (três mil e trezentos 

reais), referente à complementação da diligência da Sra. Oficial de Justiça, 

Criciele Daiane Klosinski, que deverão ser recolhidos 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, nos termos consignado na 

certidão da oficial de ref. 17..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18928 Nr: 725-77.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Erno Lindolfo Schneider, Eni Terezinha 

Scheneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216/PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/PR, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - 

OAB:17.486/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o bloqueio positivo via BACENJUD, proceda-se à 

vinculação dos valores a este processo.

 Intime-se o executado para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 854 do CPC.

 Após e nada sendo requerido, intime-se o exequente para requerer o que 

de direito.

 Por fim, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33147 Nr: 433-87.2014.811.0080

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI, ANTONIO CARLOS 

PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3.610/MT

 Vistos.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes. Eventuais pedidos de satisfação do direito da parte exequente 

deverão serem efetuados nos autos de execução em apenso.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33500 Nr: 731-79.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO MARCATO, JUCELEINE ORTIZ 

FERNANDES MARCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILA SANTIN PENNA, EMERSON CLARO DA 

SILVA, ANILTON LUIZ PENNA, MARCIA SANTIN PENNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAVESI GRANJA - 

OAB:17906, KELLY CRISTINA ROSA MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

Proceda-se à atualização no sistema Apolo para que conste cumprimento 

de sentença (descumprimento de acordo homologado por sentença).

Intime-se o devedor para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor da 

dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10% e, também, de honorários 

de advogado de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC.

 Após o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso o devedor se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa e 

honorários advocatícios no percentual de 10 (dez por cento) sobre o 

montante da condenação.

Com a vinda ou decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37879 Nr: 1438-13.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DUTRA DE MELLO, EUCLIDES 

DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se a decisão de ref. 38, intimando-se o exequente para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos para deliberações.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47077 Nr: 1145-72.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOPPE MARQUES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 SECRETARIA: proceda-se à vinculação dos valores bloqueados a este 

processo.

 Intime-se o executado para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 854 do CPC.

 Transcorrido o prazo supra "in albis", intime-se o exequente para 

requerer o que de direito.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57415 Nr: 1441-60.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI ZUFFO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Acildo Nienow, JULIANA DA SILVA , 

JAMIR JOSE WOLLMER, SILVIA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.Recebo a petição inicial como ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa c/c pedido de tutela de urgência incidental 

(cautelar).Foi determinada a intimação da parte exequente para emendar a 

petição inicial “devendo a parte autora esclarecer o tipo específico de 

tutela pretendida (cautelar antecedente, cautelar incidental ou execução 

para entrega de coisa incerta)”.Realizada a emenda (REF 10), a parte 

exequente se manifestou no sentido de se tratar de “pedido de cautelar 

antecedente de arresto com pedido de execução de quantia incerta”, bem 

como reiterou seu pedido de “arresto em face do conjunto de bens 

disponíveis pelo devedor”.Pois bem.A tutela de urgência (cautelar) 

pleiteada - “arresto de bens” - deve ser examinada à luz da denominada 

tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do CPC, mais 

especificamente a tutela de urgência de natureza cautelar e, como tal, 

deve preencher os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, 

a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco 

de resultado útil ao processo.A tutela de urgência será concedida, 

portanto, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo. A tutela 

de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro ou protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do seu direito.No 

caso dos autos, e neste momento de cognição ainda superficial, onde há 

de sopesar pelo mal menor, entendo por INDEFERIR o pedido de liminar de 

arresto de bens, oportunizando à parte demandada o exercício do 

contraditório, eis que sequer fora citada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13126 Nr: 216-88.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIDIA FEITOSA MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37284 Nr: 1103-91.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL MERCADO DE PEÇAS AGRICOLAS 

LTDA, AMANDA PAOLA ASSIS WERNER, VINICIUS RENATO WERNER, 

CARLA WERNER, CLARA WERNER GARGANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da exceção de 

pré-executividade apresentada em REF 22, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16243 Nr: 858-90.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdi Liedtke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17948 Nr: 1137-42.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Maria Polita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:210219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18916 Nr: 713-63.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Vieira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19083 Nr: 879-95.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 
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estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30998 Nr: 1020-80.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOR QUINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação em seus efeitos legais.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43159 Nr: 2122-98.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI DUARTE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Ferreira da Silva - 

OAB:43.919/MT, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:17671/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o INSS (com envio dos autos) para apresentação de alegações 

finais no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo supra "in albis", tornem conclusos para prolação de 

sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58323 Nr: 1913-61.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO QUARESMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58360 Nr: 1940-44.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA LEÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36823 Nr: 926-30.2015.811.0080

 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: MARIA MADALENA PETTECHI KOHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33337 Nr: 596-67.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES DA ROCHA ORLANDINI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação em seus efeitos legais.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos ao E.TRF da 1.ª Região, independentemente 

de juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31829 Nr: 616-92.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Neres Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33372 Nr: 629-57.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente em razão da 

concordância expressa do INSS (REF. 72).

 Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS (ref. 72).

 Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48206 Nr: 1639-34.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GOLTZ, EDELTRAUT ELFRIDA 

ENGFER GOLTZ, MARIANE ELIZABETH GOLTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os sistemas privativos e disponíveis ao Juízo se justificam para 

incluir/retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a 

existência de bens ou endereços em nome da parte ré. Ainda, ressalto 

que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o encargo de 

diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o crédito cobrado ou 

o paradeiro da parte ré, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade, incumbindo ao Estado-Juiz tomar partido na lide, 

independentemente de qualquer interesse público.

 A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se 

afigura justificável que a instituição financeira, com vultosos recursos, 

alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no 

curso da lide, facultando-se a própria suspensão do feito ou 

peticionamento pertinente à legislação disponível.

Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos.

Sem prejuízo, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado 

EDGARD CARLOS DRAHEIN GOLTZ.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12239 Nr: 759-28.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Olivia Garcia Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada (INSS com envio dos autos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme preceitua o art. 1.023 do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50277 Nr: 2619-78.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

Indefiro os benefícios da gratuidade da justiça em razão dos vultosos 

valores envolvidos na demanda, os quais demonstram, primo ictu oculi, a 

deturpação ideológica da previsão legal constante do art. 98 do CPC.

 A propósito, este magistrado compartilha entendimento de facilitação de 

acesso à justiça, especialmente aos mais pobres, muitas vezes indefesos 

às ilegalidades sofridas, diariamente. Isso por questão de direito e, 

principalmente, por HUMANIDADE.

Entretanto, o que se pretende evitar é a indevida utilização de tal benefício, 

ocasionando severos danos à manutenção da própria justiça em razão da 

ausência do recolhimento de valores indispensáveis.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

De outro lado, cumpre esclarecer que a Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, 

determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para recolhimento ao 

final, excetuando-se os casos previstos em lei (AI, TJMT, CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

Desta forma, INDEFIRO o pedido de recolhimento de custas ao final, 

devendo a parte autora recolher os valores necessários, no prazo de 15 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 CPC).

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8664 Nr: 677-65.2004.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Vitorino da Silva, Ivanete Bissolotti, DENIR 

PERIN, Dileta Francisca Perin, Lourdes Reiter Junges, JOSÉ ABÍLIO 

JUNGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 
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Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL DARCI DOLZAN - 

OAB:2496-B/MT

 Vistos.

Antes de analisar o petitório protocolado em 22/05/2018, faculto à parte 

exequente a juntada de extratos e memória de cálculo do débito 

atualizado, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11424 Nr: 18-85.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Erthal Sehn, Beno Albino Sehn, 

Terezinha Iracema Sehn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123, André Luiz S.De Souza - OAB:226.887 OAB/SP, Arivaldo 

Moreira da Silva - OAB:61067/SP, Daiani Aparecida Rossini Vidal - 

OAB:131.551-E, Danilo Augusto Cobianchi Da Costa - OAB:22363-A, 

Irazon Carlos Aires Júnior - OAB:2426, José Antonio Moreira - 

OAB:62.724 SP, Julia Sara Accioly Quirino - OAB:4334, Karina Da 

Silva Beloto - OAB:212981, Leonardo Henrique Viecili Alves - 

OAB:193229, Luís Fernando Decanini - OAB:9993-B, Marcia Maria 

Soares Barros - OAB:11828-PA, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152 -B 

MT, Pedro Vitor Pizzolante - OAB:252673/SP, Rogério Bergonso 

Moreira da Silva - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 Vistos.

 SECRETARIA: proceda-se à vinculação dos valores bloqueados a este 

processo, tendo em vista o bloqueio parcial de valores (fl. 75)

Após, expeça-se alvará de levantamento, nos termos requeridos. 

Observar integralmente o disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira o que entender de direito, eventualmente apresentando o saldo 

remanescente juntamente com memória de cálculo do débito atualizado.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12876 Nr: 1400-16.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 SECRETARIA: certifique-se a tempestividade do recurso interposto pela 

parte autora.

 Em caso positivo,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18175 Nr: 1364-32.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN, ENIO JOÃO 

SCHAURICH, HELENA MARIA REIS SCHAURICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A, Evaristo Aragão Santos - OAB:15.686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B

 Vistos.

Proceda-se à atualização no sistema Apolo para que conste cumprimento 

de sentença (descumprimento de acordo homologado por sentença).

Intime-se o devedor para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor da 

dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10% e, também, de honorários 

de advogado de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC.

 Após o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso o devedor se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa e 

honorários advocatícios no percentual de 10 (dez por cento) sobre o 

montante da condenação.

Com a vinda ou decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12281 Nr: 803-47.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armindo Hoppe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30462 Nr: 439-65.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wed'la Noleto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/PR, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Vistos.

Considerando-se o cumprimento voluntário da obrigação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60550 Nr: 2890-53.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANP–M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em 

que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um 

determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) 

obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a 

ocorrência de determinado fato.No contrato de alienação fiduciária, a mora 

decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a lei exige 

que o credor (mutuante) demonstre a ocorrência desse atraso notificando 

o devedor.Assim, o credor deverá fazer a notificação extrajudicial do 

devedor de que este se encontra em débito, comprovando, assim, a mora. 

Essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de 

busca e apreensão.A propósito, a comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado Fiduciariamente (Enunciado 72 da 

Súmula do STJ).Na espécie, verifico que a comprovação da mora restou 

evidenciada nos autos, especialmente pelo INSTRUMENTO DE PROTESTO 

que consta da petição inicial, em que se afirma a entrega pessoal à parte 

ré.Em razão disso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos 

artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 

10.931/04.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 685 de 738



bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.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, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31673 Nr: 458-37.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO LUIZ MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação no efeito devolutivo (mantendo a decisão de tutela 

antecipada por seus próprios fundamentos).

Considerando-se que o apelado apresentou contrarrazões recursais, 

remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12825 Nr: 1321-37.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Silva Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Silva Marinho - 

OAB:108.703, MARCELO DA CUNHA MARINHO - OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SECRETARIA: retifique-se o cadastro da ação e promova a conversão do 

feito para "Cumprimento de sentença/execução em face da Fazenda 

Pública".

 Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30465 Nr: 443-05.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Luana Franciscon-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT, Priscilla Bastos Tomaz - OAB:8.659/MT, Wilson 

Roberto de Souza Moraes - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A instrução adequada dos pedidos formulados é providência que compete 

primordialmente à parte interessada, não havendo como transferir essa 

incumbência ao próprio Poder Judiciário.

No caso, não havendo demonstração da impossibilidade da obtenção dos 

elementos probatórios necessários sem a intervenção judicial, não cabe 

ao Juízo substituir ou suprir a inatividade do próprio interessado.

Assim, indefiro o pedido de expedição de ofício aos órgãos de proteção 

ao crédito.

No prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a parte interessada em termos de 

prosseguimento, observando-se a ordem preferencial absoluta prevista no 

art. 835 do CPC.

Em caso de inércia por prazo superior a 30 dias, arquivem-se os autos.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15136 Nr: 1103-38.2008.811.0080

 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: Edvan Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que o INSS foi devidamente intimado para que ofertasse 

impugnação aos cálculos apresentados pela parte autora, quedando-se 

inerte, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentado pela parte autora.

 Conheço e entendo a posição jurisprudencial segundo a qual seria devida 

verba honorária na hipótese de ausência de pronto pagamento voluntário 

por parte do INSS, visto que à RPV não se aplica a normativa 

constitucional relacionada à expedição de precatórios.

Entretanto, filio-me ao recente entendimento jurisprudencial do E.TRF1, 

segundo o qual, se há necessidade de requisição de pagamento, seja 

mediante precatório, seja mediante RPV, não se justifica a imposição de 

verba honorária, sem que para isso alguma atividade tenha de ser 

desenvolvida pelo advogado para colimar o pagamento.

 Assim, deve ser AFASTADA A INCLUSÃO DE VERBA HONORÁRIA EM 

EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR (expedição de RPV) SEM OPOSIÇÃO 

DA FAZENDA PÚBLICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR 

(AG 0009810-43.2014.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

07/06/2016).

EXPEÇA-SE RPV.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30878 Nr: 894-30.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte executada em razão da 

concordância expressa do exequente.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Antes da remessa para regular processamento, dê-se ciência ao ESTADO 

DE MATO GROSSO dos espelhos elaborados.

Após, proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31178 Nr: 1218-20.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Emilio Galle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Francisco Nunes, WELLINGTON 

CARLOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Galle Ebeling - OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Com fundamento no art. 921, III, c.c §1º do NCPC, determino a suspensão 

do feito (ausência de bens penhoráveis do devedor), suspendendo o 

prazo prescricional.

Aguarde-se o prazo de 01 (um) ano em cartório.

Transcorrido o prazo, arquivem-se (momento em que começa a correr o 

prazo de prescrição intercorrente), sem baixa na distribuição.

Anoto que a parte exequente poderá a qualquer momento prosseguir na 

execução se acaso localizar bens penhoráveis, hipótese em que os autos 

virão conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12257 Nr: 777-49.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 SECRETARIA: retifique o cadastro do tipo de ação junto ao sistema 

APOLO, convertendo o feito para "Cumprimento de Sentença/Execução 

em face da Fazenda Pública".

 Ademais, desentranhe-se as peças estranhas a estes autos (execução 

fiscal de código 12278).

 Certifique-se o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento 

interposto pela parte autora.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60368 Nr: 2820-36.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEO AGRI TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FREITAG E CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACIRA XAVIER DE SA - 

OAB:88250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57314 Nr: 1380-05.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENESIO DELATORE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Romero Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SECRETARIA: cadastrar advogados do polo passivo e intimar por certidão.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31684 Nr: 469-66.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO BENEDITO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do interesse manifestado pela parte exequente em relação à 

adjudicação do bem penhorado, intime(m)-se o(s) executado(s) para que 

se manifeste(m) acerca do pedido, no prazo de 05 dias.

Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado 

de endereço sem prévia comunicação ao juí¬zo, observado o disposto no 

art. 274, parágrafo único.

 Havendo impugnação, dê-se ciência à parte exequente, pelo mesmo 

prazo.

Decorrido o prazo de 05 dias sem impugnação, DEFIRO desde já o pedido 

de adjudicação do bem penhorado (colheitadeira), pelo valor da última 

avaliação realizada.

Após, com fundamento no artigo 876 e seguintes do CPC, lavre-se o auto 

de adjudicação, encaminhando para assinatura. Uma vez assinada o auto 

de adjudicação, no prazo de 20 dias, o interessado deverá providenciar o 

necessário para a expedição de ordem de entrega, indicando as cópias 

para formação do instrumento e o recolhimento das custas de expedição.

Por fim, considerando-se a renúncia dos valores excedentes, cumpridas 

todas as diligências, tornem conclusos para extinção da execução.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32905 Nr: 204-30.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Volnei Vollmer-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademyr Cesar Franco - 

OAB:14091/MT, Ana Paula Dorileo Cardoso - OAB:15652/MT, Carlos 

Rezende Junior - OAB:6057/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, Isabela Cortese de Oliveira - 

OAB:15410-E/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

A instrução adequada dos pedidos formulados é providência que compete 

primordialmente à parte interessada, não havendo como transferir essa 

incumbência ao próprio Poder Judiciário.

No caso, não havendo demonstração da impossibilidade da obtenção dos 

elementos probatórios necessários sem a intervenção judicial, não cabe 

ao Juízo substituir ou suprir a inatividade do próprio interessado.

Assim, indefiro o pedido de encaminhamento do nome do executado aos 

órgãos de proteção ao crédito.

No prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a parte interessada em termos de 

prosseguimento, observando-se a ordem preferencial absoluta prevista no 

art. 835 do CPC.

Em caso de inércia por prazo superior a 30 dias, arquivem-se os autos.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60562 Nr: 2896-60.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalgisa Nerys de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36712 Nr: 880-41.2015.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Três L. Indústria e Comércio e Exportações de Madeiras 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO o Embargante ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais os quais fixo no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

consoante dispõe o art. 85, §2º e §3º, do Novo Código de Processo 

Civil.Traslade-se cópia à ação de execução dependente.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36996 Nr: 1000-84.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN VIVIANA NEVES - ME, CLAUDINEI 

PERETI, KAREN VIVIANA NEVES MUNCHEN, EDUARDO AUGUSTO DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52217 Nr: 3702-32.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divani Pires do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Santana de Abreu, Gilsimar 

Oliveira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Vistos.

Compareceu a este Gabinete o Dr. Alexandre Jasper OAB MT 19527/O, 

acompanhado de Gilsimar Oliveira de Andrade, Maria Aparecida Santan de 

Abreu e Adilson Siqueira de Abreu, narrando uma série de fatos 

envolvendo a demanda, especialmente o cometimento de crimes (ameaça, 

dano, matança de animais, etc), sem qualquer providência da Polícia 

Judiciária Civil, muito embora tenham comparecido à Depol por, pelo 

menos, 6 vezes.

Assim, oficie-se à Autoridade Policial para que adote as providências 

cabíveis.

Ciência ao MP de todo o processo.

Expeça-se mandado de constatação (2 Oficiais de Justiça), deferindo-se 

reforço policial se acaso necessário, devendo ser cumprido 

imediatamente, objetivando a instrução do feito para julgamento, 

notadamente o ACESSO REGULAR aos imóveis pelas vias públicas, 

conforme a controvérsia nos autos.

 Providencie-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18999 Nr: 323-33.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY PEREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, acolho a Impugnação à 

Execução apresentada pelo INSS, para fixar o valor executado nos exatos 

termos de sua manifestação às fls. 149/151. Deixo de condenar o 

impugnado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, ante a gratuidade da justiça.Translade-se cópia da presente 
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aos autos principais. Requisite-se o pagamento (RPV), eventualmente em 

separado (parte e patrono) se acaso requerido.Antes da remessa para 

regular processamento, dê-se ciência ao INSS dos espelhos 

elaborados.Após, proceda-se ao necessário.Com a comprovação de 

depósito, expeça-se alvará de levantamento, devendo a SECRETARIA 

DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito intimando a autarquia ré para 

ciência do referido alvará, em observância ao disposto no Provimento n.º 

68/2018 do CNJ. Após e com o pagamento do alvará, tornem conclusos 

para extinção. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37766 Nr: 2712-49.2014.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA S. P. DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO 

PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÃNGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos para determinar a liberação do equivalente a 70% (setenta por 

cento) dos valores contidos nas contas bancárias da parte executada, o 

qual deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade para determinar a 

liberação imediata. Expeça-se mandado de levantamento judicial em favor 

da parte executada/embargante.Deixo de fixar condenação em relação a 

custas e honorários, em razão da sucumbência recíproca.Certifique-se 

nos autos principais.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8662 Nr: 922-79.2004.811.0079

 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: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT, 

ESPÓLIO DE OSMAR KALIL BOTELHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marco Aurélio Fullin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 Vistos (META 2 CNJ).

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55111 Nr: 1136-79.2018.811.0079

 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): Reynaldo Fonseca Diniz, MT LOCADORA DE 

MAQUIN E VEICULOS LTDA, Michel Henriques Thó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:34082

 Vistos.

Conforme jurisprudência do STJ "é suficiente a demonstração de indícios 

razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se 

determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in 

dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse 

público" (REsp 1.197.406/MS, Rel.ª Ministra Eliana Calmon, 2.ª T., DJe 

22/8/2013).

 Neste espectro, na ação de improbidade administrativa, somente se rejeita 

a inicial quando ficar caracterizada, sem sombra de dúvida, que a ela é 

temerária, ante a absoluta inexistência de indícios da prática de ato 

ímprobo.

Isso porque a decisão que recebe a inicial da ação civil de improbidade 

administrativa está condicionada apenas à existência de indícios 

suficientes da prática de ato de improbidade (art. 17, § 6º, da Lei 8.429 

/92), não comportando a análise do mérito em sua inteireza.

Assim, constatada a presença de indícios suficientes da prática de atos 

de improbidade por parte dos requeridos, consistentes em irregularidades, 

as quais, em tese, podem ter ensejado violação aos princípios da 

Administração Pública e lesão ao erário, deve ser recebida a inicial, nos 

termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429 /92.

Diante disso, dado o indício da existência de ato de improbidade praticado 

pelos réus, que será examinado mais detidamente no curso da ação, 

recebo a petição inicial, a fim de possibilitar o maior resguardo do 

interesse público.

CITEM-SE OS REQUERIDOS PARA QUE APRESENTE CONTESTAÇÃO NOS 

TERMOS DO ARTIGO 17, § 9° DA LEI N°. 8.429/1.992.

E em virtude da impossibilidade de conciliação/mediação (indisponibilidade 

desses direitos e a natureza ínsita à repressão do(s) ato(s) ímprobo(s)), 

deixo de designar audiência conciliatória, conforme preceitua o Novo CPC.

Após o transcurso do prazo legal, abra-se vista ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16528 Nr: 1226-39.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA AMARA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, acolho a Impugnação à 

Execução apresentada pelo INSS, para fixar o valor executado nos exatos 

termos de sua manifestação às fls. 124/134.Deixo de condenar o 

impugnado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, ante a gratuidade da justiça.Translade-se cópia da presente 

aos autos principais. Requisite-se o pagamento (RPV), eventualmente em 

separado (parte e patrono) se acaso requerido.Antes da remessa para 

regular processamento, dê-se ciência ao INSS dos espelhos 

elaborados.Após, proceda-se ao necessário.Com a comprovação de 

depósito, expeça-se alvará de levantamento, devendo a SECRETARIA 

DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito intimando a autarquia ré para 

ciência do referido alvará, em observância ao disposto no Provimento n.º 

68/2018 do CNJ. Após e com o pagamento do alvará, tornem conclusos 

para extinção. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15138 Nr: 1468-32.2007.811.0079
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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: ADA DE SOUZA ADORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:OAB-MT 

17880 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

 Deverá o Cartório Distribuidor converter o presente feito para 

"Cumprimento de Sentença em face da Fazenda Pública".

 Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16574 Nr: 1272-28.2008.811.0079

 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: RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Deverá o Cartório Distribuidor converter o presente feito para 

"Cumprimento de Sentença em face da Fazenda Pública".

 Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19457 Nr: 782-35.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Maria dos Anjos Rego

 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.

 Deverá o Cartório Distribuidor converter o presente feito para 

"Cumprimento de Sentença em face da Fazenda Pública".

 Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31973 Nr: 430-72.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Deverá o Cartório Distribuidor converter o presente feito para 

"Cumprimento de Sentença em face da Fazenda Pública".

 Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32512 Nr: 967-68.2013.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELITE DE SOUZA DARY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Deverá o Cartório Distribuidor converter o presente feito para 

"Cumprimento de Sentença em face da Fazenda Pública".

 Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19370 Nr: 695-79.2010.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton José Campos

 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.

 Intime-se o INSS (com envio dos autos) para manifestação.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19696 Nr: 1018-84.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalino Oliveira 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.

 Intime-se o INSS (com envio dos autos) para manifestação.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14144 Nr: 481-93.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Freitas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

 Considerando-se que a parte exequente concordou com a impugnação 

apresentada pelo INSS, homologo os cálculos apresentados pelo INSS.
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 Expeça-se o necessário, observando o Provimento 68/2018-CNJ.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32504 Nr: 959-91.2013.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleni Alves da Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Considerando-se que a parte exequente concordou com a impugnação 

apresentada pelo INSS, homologo os cálculos apresentados pelo INSS.

 Expeça-se o necessário, observando o Provimento 68/2018-CNJ.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34534 Nr: 1287-84.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO RODRIGUES LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Considerando-se que a parte exequente concordou com a impugnação 

apresentada pelo INSS, homologo os cálculos apresentados pelo INSS.

 Expeça-se o necessário, observando o Provimento 68/2018-CNJ.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41966 Nr: 872-33.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDAG, Catia Aparecida de Almeida Guerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santo Polatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte requerente da 

designação de audiência de conciliação para 18/10/2018, 16h40m MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33269 Nr: 86-57.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Bandeira Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, acolho a Impugnação à 

Execução apresentada pelo INSS, para fixar o valor executado nos exatos 

termos de sua manifestação. Deixo de condenar o impugnado ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

ante a gratuidade da justiça.Translade-se cópia da presente aos autos 

principais. Requisite-se o pagamento (RPV), eventualmente em separado 

(parte e patrono) se acaso requerido.Antes da remessa para regular 

processamento, dê-se ciência ao INSS dos espelhos elaborados.Após, 

proceda-se ao necessário.Com a comprovação de depósito, expeça-se 

alvará de levantamento, devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, 

impulsionar o presente feito intimando a autarquia ré para ciência do 

referido alvará, em observância ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do 

CNJ. Após e com o pagamento do alvará, tornem conclusos para extinção. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15182 Nr: 1511-66.2007.811.0079

 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: ADA DE SOUZA ADORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 

17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, acolho a Impugnação à 

Execução apresentada pelo INSS, para fixar o valor executado nos exatos 

termos de sua manifestação. Deixo de condenar o impugnado ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

ante a gratuidade da justiça.Translade-se cópia da presente aos autos 

principais. Requisite-se o pagamento (RPV), eventualmente em separado 

(parte e patrono) se acaso requerido.Antes da remessa para regular 

processamento, dê-se ciência ao INSS dos espelhos elaborados.Após, 

proceda-se ao necessário.Com a comprovação de depósito, expeça-se 

alvará de levantamento, devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, 

impulsionar o presente feito intimando a autarquia ré para ciência do 

referido alvará, em observância ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do 

CNJ. Após e com o pagamento do alvará, tornem conclusos para extinção. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19671 Nr: 993-71.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Neves de Queiroz

 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.

Recebo a apelação no efeito devolutivo (mantendo a decisão de tutela 

antecipada por seus próprios fundamentos).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31769 Nr: 211-59.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCISO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a apelação no efeito devolutivo (mantendo a decisão de tutela 

antecipada por seus próprios fundamentos).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).
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Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19677 Nr: 999-78.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Odélio Rosa da Silva

 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.

 Defiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias.

 Transcorrido o prazo supra, intime-se a parte autora para manifestação.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14131 Nr: 459-35.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente em razão da 

concordância expressa do INSS.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20262 Nr: 1583-48.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO RIBEIRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente em razão da 

concordância expressa do INSS.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20289 Nr: 1610-31.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANUCIANE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente em razão da 

concordância expressa do INSS.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36077 Nr: 2638-92.2014.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALBINO GONÇALVES, Odinir Braz Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODINIR BRAZ GONÇALVES 

JUNIOR - OAB:34608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Rodrigues Arante - 

OAB:MT 13.616

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo-se esses 

embargos com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo 

CPC, prosseguindo-se os autos principais.CONDENO os Embargantes ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais os quais fixo no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

consoante dispõe o art. 85, §2º e §3º, do Novo Código de Processo 

Civil.TRASLADE-SE cópia desta sentença aos autos principais, em 

apenso.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19651 Nr: 973-80.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMORIM SILVA

 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.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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56407 Nr: 1646-92.2018.811.0079

 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: MAXWELL PROCOPIA DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - 

MT, W. José Salles Rodeio e Show, Washington José Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono da parte requerente da 
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designação de audiência de conciliação para o dia 18/10/2018, 17h MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19441 Nr: 766-81.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE CAROLINDA RODRIGUES

 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.

 Manifestem-se as partes expressa concordância com o julgamento da 

lide, facultando-se o requerimento de produção probatória. Prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intime-se o INSS com envio dos autos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19456 Nr: 781-50.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anaura Lopes Mourão

 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.

 Manifestem-se as partes expressa concordância com o julgamento da 

lide, facultando-se o requerimento de produção probatória. Prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intime-se o INSS com envio dos autos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31304 Nr: 1412-23.2012.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSARIO ESTEFANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

 Manifestem-se as partes expressa concordância com o julgamento da 

lide, facultando-se o requerimento de produção probatória. Prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intime-se o INSS com envio dos autos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31773 Nr: 215-96.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL VIEIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Manifestem-se as partes expressa concordância com o julgamento da 

lide, facultando-se o requerimento de produção probatória. Prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intime-se o INSS com envio dos autos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14158 Nr: 490-55.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Claro Ribeiro, Ideriza Monge da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

 Intime-se o INSS para manifestação (com envio dos autos).

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58143 Nr: 2298-12.2018.811.0079

 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: EDEGAR PORSH, JACOB ALEXANDRE ALIEVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LAUREANO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI - OAB:4456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar a patrona dos requerentes da 

Designação de audiência de conciliação para 18/10/2018, 16h20 MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15469 Nr: 184-52.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIANO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, MILTON DE SOUSA BASTOS JÚNIOR - 

OAB:18974/GO, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, acolho a Impugnação à 

Execução apresentada pelo INSS, para fixar o valor executado nos exatos 

termos de sua manifestação às fls. 160/163.Deixo de condenar o 

impugnado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, ante a gratuidade da justiça.Translade-se cópia da presente 

aos autos principais. Requisite-se o pagamento (RPV), eventualmente em 

separado (parte e patrono) se acaso requerido.Antes da remessa para 

regular processamento, dê-se ciência ao INSS dos espelhos 

elaborados.Após, proceda-se ao necessário.Com a comprovação de 

depósito, expeça-se alvará de levantamento, devendo a SECRETARIA 

DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito intimando a autarquia ré para 

ciência do referido alvará, em observância ao disposto no Provimento n.º 

68/2018 do CNJ. Após e com o pagamento do alvará, tornem conclusos 

para extinção. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13938 Nr: 275-79.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Santana França, Tieiko Custódio França, 

Aparecida Santana Pereira Neckel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES CHAVES - 

OAB:MS 15726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, acolho a Impugnação à 

Execução apresentada pelo INSS, para fixar o valor executado nos exatos 

termos de sua manifestação. Deixo de condenar o impugnado ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

ante a gratuidade da justiça.Translade-se cópia da presente aos autos 

principais. Requisite-se o pagamento (RPV), eventualmente em separado 

(parte e patrono) se acaso requerido.Antes da remessa para regular 

processamento, dê-se ciência ao INSS dos espelhos elaborados.Após, 

proceda-se ao necessário.Com a comprovação de depósito, expeça-se 

alvará de levantamento, devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, 

impulsionar o presente feito intimando a autarquia ré para ciência do 

referido alvará, em observância ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do 

CNJ. Após e com o pagamento do alvará, tornem conclusos para extinção. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19678 Nr: 1000-63.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Odélio Rosa da Silva

 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.

 Defiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, nos termos requeridos à fl. 102.

 Deverá o advogado da parte autora habilitar os herdeiros, acostando aos 

autos os documentos necessários para o deslinde do feito.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36077 Nr: 2638-92.2014.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALBINO GONÇALVES, Odinir Braz Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODINIR BRAZ GONÇALVES 

JUNIOR - OAB:34608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Rodrigues Arante - 

OAB:MT 13.616

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30860 Nr: 807-77.2012.811.0079

 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: NEUZA CESARINA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, DRA. PAULA SIMONE PEZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 14h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

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.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30770 Nr: 673-50.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

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.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50976 Nr: 2997-37.2017.811.0079
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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: LABMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, em 

consonância com o parecer ministerial e, por consequência, DECRETO O 

DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 226, § 6º, da Constituição 

Federal, o qual se regerá nos exatos termos da avença. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

"b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Lavre-se termo de guarda definitivo.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35604 Nr: 2244-85.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 14h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

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.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34446 Nr: 1209-90.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Miranda Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

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.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35731 Nr: 2355-69.2014.811.0079

 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: Coraci da Costa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 13h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

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.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58283 Nr: 2375-21.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo AugustoAlves Pena - 

OAB:OAB/GO 41.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54170 Nr: 745-27.2018.811.0079

 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: AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite(m)-se, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento (art. 626, CPC).

O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados 

pelo correio, sendo, ainda, publicado edital (art. 626, §1, CPC). Das 

primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as 

partes. A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações.

Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art. 627, CPC).

Após a vista, intime-se a Fazenda Pública (com envio dos autos), para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe ao Juízo, de acordo com os 

dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz 

descritos nas primeiras declarações (art. 629, CPC).

Cumpra-se. Certifique-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44192 Nr: 1856-17.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamilla Karen dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Uma vez que o Executado concordou com os valores apresentados pela 

Exequente (Ref: 13), encaminhem-se os documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

para que seja feito o cálculo do débito, conforme determina o art. 3º e §§ 

do Provimento n. 11-2017-CM.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43201 Nr: 1415-36.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamilla Karen dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Uma vez que o Executado concordou com os valores apresentados pela 

Exequente (Ref: 15), encaminhem-se os documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

para que seja feito o cálculo do débito, conforme determina o art. 3º e §§ 

do Provimento n. 11-2017-CM.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44160 Nr: 1833-71.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamilla Karen dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Uma vez que o Executado concordou com os valores apresentados pela 

Exequente (Ref: 13), encaminhem-se os documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

para que seja feito o cálculo do débito, conforme determina o art. 3º e §§ 

do Provimento n. 11-2017-CM.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41264 Nr: 617-75.2016.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIANO RIBEIRO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAVERI PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio de Campos Lilla - 

OAB:OAB/SP 25.284, LUCAS GARCIA DE MOURA GAVIÃO - 

OAB:OAB/SP 207150

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TAVERI PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA, CNPJ: 62542428000113. 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: O Requerente é legítimo possuidor de uma área de 

terras rurais, pastais e lavradias, denominada “FAZENDA ILHA BELA”, 

localizada neste município de Ribeirão Cascalheira-MT, com área de 

829,4144 ha. desmembrada de uma área maio de 9.930 ha. denominada 

Fazenda Santo Antônio, devidamente matrículada no SRI de Canarana - MT 

sob n.° 5.478.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: FAZENDA ILHA BELA”, localizada 

neste município de Ribeirão Cascalheira-MT, com a superfície de 829,4144 

há (oitocentos e vinte e nove hectares, quarenta e um ares e quarenta e 

quatro centiares), a ser desmembrada de uma área maior de 9.930 hás, 

denominada Fazenda Santo Antônio, devidamente registrada no SRI da 

cidade e Comarca de Canarana-MT, sob a Matrícula nº 5.478

Despacho/Decisão: Vistos etc.Primeiramente, cumpre observar que nem 

mesmo foi expedido mandado de citação de todos os confinantes 

indicados pelo Requerente.De outra banda, salienta-se ainda que não se 

obteve êxito na audiência de conciliação realizada entre o Requerente e a 

Requerida, sendo que esta última já até apresentou contestação, a qual foi 

impugnada, de maneira que entendo desnecessária a designação de nova 

a u d i ê n c i a  p a r a  e s t a  f i n a l i d a d e . A s s i m ,  c i t e m - s e  o s 

confinantes/confrontantes da área disputada para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação.Citem-se por edital os 

terceiros, ausentes, incertos ou desconhecidos e ainda eventuais 

interessados na forma da lei.Intimem-se, pela via postal, os representantes 

das Fazendas Municipal, Estadual e da União para que manifestem seu 

eventual interesse, remetendo-lhes as cópias necessárias.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Ribeirão 

Cascalheira/MT, 12 de julho de 2017.Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago Afonso Carolo 

Teichmann, digitei.

Ribeirão Cascalheira, 17 de julho de 2018

Leandro Melo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38556 Nr: 1168-89.2015.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alilia Bethania Diniz Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiral Ind. e Comércio de Madeiras Ltda, 

Henrique Mantovani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O, Alilia Bethania Dinis Costa - OAB:24.317/O, WELDER 

CRISTIAN RODRIGUES - OAB:19993/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIRAL IND. E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, CNPJ: 00884600104 e atualmente em local incerto e não 

sabido HENRIQUE MANTOVANI, brasileiro(a). 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: Como bem relatado em linhas pretéritas, a requerente, 

desde o ano2002 vem mantendo a posse de forma mansa e pacífica, 

contínua, semoposição e com "animus domini", sobre uma área de terreno, 

situada naAvenida Professor Zacarias nº 490, na Qd. 24, lote 10, centro, 

do municípiode Ribeirão Cascalheira - MT (conforme certidão anexa).Com 

área territorial de 286,10m², tendo ao longo dos anos 

realizadobenfeitorias, obras e serviços de caráter produtivo e 

necessário.O “de cujus’ o Sr. Henrique Mantovani adquiriu este terreno por 

meiode uma doação feita pelo prefeito na época o Sr. Eliseu dos Santos 

Neto, oqual doou o lote a título de propriedade definitivo á Madeiral 

Indústria eComercio de Madeiras LTDA, no qual o Sr. Henrique 

supostamente fez umadoação verbal deste lote para Srª Izabel, que 

também já se encontra falecidaque a mesma vendeu este terreno para 

terceiro.É importante expor que, a Requerente vem exercendo a posse 

mansa,pacífica e ininterrupta por 13 (treze anos), nunca sofreu nenhuma 

oposição.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Um lote de terras, situado na Zona 

Urbana deste município, com área de 286,10, locado sob o lote 10, da 

quadra 24, do Loteamento Ribeirão Cascalheira II, devidamente matrículado 

sob n.° 1.635 do SRI de Canarana - MT.

Despacho/Decisão: Processo n.º 1230-32.2015.811.0079Código: 

38694DecisãoVistos em correição.Compulsando os autos, diante dos 

relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos 

processuais e a condições que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais 

e materiais, RECEBO a inicial. Citem-se os Requeridos e os confinantes da 

área disputada, para que, querendo, apresentem resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do CPC, com as advertências 

legais.Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais 

herdeiros do de cujus Sr. Henrique Montovani e eventuais interessados, 

para que, querendo apresentem resposta, no prazo de 15 (quinzeCitem-se 

os confinantes para querendo se manifestar.Intimem-se, pela via postal, 

os representantes das Fazendas Municipal, Estadual e da União para que 

manifestem eventual interesse, remetendo-lhes as cópias 

necessárias.Sem prejuízo, uma vez que a parte autora revogou os 

poderes outorgados ao advogado, Dr. Welder Cristian Rodrigues, proceda 

a Serventia às comunicações necessárias, onde a partir da revogação do 

mandato as intimações deverão ser em nome da Dra. Adriene Fracieli do 

Amaral, OAB/MT 19.214-O, com escritório profissional na Avenida Mato 

Grosso/MT, 118, Centro de Canarana/MT, adrienefamaral@gmail.com. 

Após, abra-se vista ao Ministério Público.Cumpra-se. Intime-se. Ribeirão 

Cascalheira/MT, 12/04/2017. Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago Afonso Carolo 

Teichmann, digitei.

Ribeirão Cascalheira, 17 de julho de 2018

Leandro Melo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38694 Nr: 1230-32.2015.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA AGRÍCOLA AMÉLIA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA AGRÍCOLA AMÉLIA 

JUNQUEIRA, CNPJ: 55980106000190. 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: O autor, em data de 18 de janeiro de 2007, por meio do 

Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios, 

adquiriu do Sr. João Ferreira Dias, os direitos possessórios de uma área 

de terras, com aproximadamente 02 (dois) alqueires, equivalente a 7,5606 

ha. (sete hectares, cinquenta e seis ares e seis centiares), denominada à 

época de “Chácara Deus te Ama”, atualmente “Chácara Nossa Senhora de 

Fátima”, localizada na Gleba Piabanha I, município de Ribeirão Cascalheira, 

cujos limites e confrontações encontram-se descritos no Memorial 

Descritivo. Ressalta-se que o cedente do referido contrato – Sr. João 

Ferreira Dias, em 24 de maio de 2004, havia adquirido da Sr.ª Ivone da 

Silva Gomes, os direitos possessórios da citada área usucapienda, por 

meio do Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos 

Possessórios de Imóvel Rural. Como se vê, o autor vem mantendo a posse 

sobre o referido imóvel rural de forma mansa, pacífica, contínua, sem 

oposição de terceiros e com animus domini, há mais de onze anos, 

considerando a soma das posses.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: O imovel usucapiendo possui uma área 

de 7.5606ha. (sete hectares, cinquenta e seis ares e seis centiares) e 

contém a seguintes confrontações: ao norte, confronta-se com a Rodovia 

BR-158; ao Leste, Oeste e Sul, com terras de Gerson Almeida, 

matriculadas sob n. 1.418 e 1.419, no Livro 2 RG, no Cartório de Registro 

de Imóveis de Ribeirão Cascalheira-MT. (doc. 9/10), consoante 

demonstram o Mapa da área e o seu respectivo Memorial Descritivo. 

Consoante demonstram os documentos anexos, o referido imóvel 

pertence a uma área maior de 4.964,7015 ha. (quatro mil novecentos e 

sessenta e quatro hectares, setenta ares e quinze centiares), atualmente 

com 1.559,6067 ha. (mil, quinhentos e cinquenta e nove hectares, 

sessenta ares e sessenta e sete centiares), denominada Fazenda 

Piabanha I, cuja Matrícula encontra-se registrada sob n. 1.274, no Livro 2 – 

Registro Geral, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira-MT. (doc. 11), a qual foi originada da Matrícula n. 867 

expedida pelo mesmo Cartório (doc. 12) e esta, originada da Matrícula n. 

7.800, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Nova 

Xavantina-MT. (doc. 13).

Despacho/Decisão: Processo n.º 1230-32.2015.811.0079Código: 

38694UsucapiãoDespacho.Vistos em correição.Citem-se os Requeridos e 
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os confinantes da área disputada, para que, querendo, apresentem 

resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 297, com as 

advertências contidas no art. 285, ambos do C.P.C.Citem-se, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, os Requeridos em lugar incerto e eventuais 

interessados.Intimem-se, pela via postal, os representantes das Fazendas 

Municipal, Estadual e da União para que manifestem eventual interesse, 

remetendo-lhes as cópias necessárias.Após, abra-se vista ao Ministério 

Público.Cumpra-se. Intime-se. Às providências.Ribeirão Cascalheira/MT, 08 

de Março de 2016.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago Afonso Carolo 

Teichmann, digitei.

Ribeirão Cascalheira, 17 de julho de 2018

Leandro Melo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56607 Nr: 1746-47.2018.811.0079

 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: Luiz Masceno Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - 

MT, W. José Salles Rodeio e Show, Washington José Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte requerente da 

desiganção de audiência de conciliação para o dia 16/10/2018, 16h40m MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20051 Nr: 1373-94.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA

 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

 SENTENÇA.

 Vistos.

Analisados os autos, observo que a requerente veio a óbito no curso do 

processo de conhecimento, haja vista o retorno dos autos para juntada de 

requerimento administrativo.

 Desta forma, por ser de caráter personalíssimo o benefício previdenciário 

em questão, ante a ausência de interesse de agir, não possuindo 

legitimidade os herdeiros da "de cujus", julgo EXTINTO O FEITO, sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC.

 Por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Não há condenação em honorários advocatícios.

 Arquivem-se.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37178 Nr: 522-79.2015.811.0079

 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: VIVINA DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO QUEIROZ DA 

MAIA SANTOS - OAB:23850-O, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 

17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para o fim de condenar o INSS a implantar o benefício de 

Aposentadoria Rural por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da 

autora VIVINA DA SILVA SANTANA, com termo inicial a Data da Entrada 

do Requerimento administrativo - DER, com incidência de correção 

monetária, desde seus respectivos vencimentos, além de juros de mora 

calculados nos termos da Lei 11.960/09, este, a partir da citação, e o 

ABONO ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 8.213/91, na forma do 

artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 

1.726.516/PB, jul. 27/03/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46544 Nr: 834-84.2017.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Ferreira, Ester Da Silva Ribeiro Ferreira, Vilson 

Licerio Grenzel, Robson Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz da Silva Camargo, Edelucio de Liz 

Camargo, Gilberto de Liz Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN - OAB:19383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O, Wilmar Jacob - OAB:OAB/MT15.810A

 Impulsiono o feito para intimar os patronos das partes requerentes da 

designação de audiência de conciliação para o dia 16/10/2018, às 17h MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46544 Nr: 834-84.2017.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Ferreira, Ester Da Silva Ribeiro Ferreira, Vilson 

Licerio Grenzel, Robson Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz da Silva Camargo, Edelucio de Liz 

Camargo, Gilberto de Liz Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN - OAB:19383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O, Wilmar Jacob - OAB:OAB/MT15.810A

 Impulsiono o feito para intimar os patronos das partes requeridas da 

designação de audiência de conciliação para o dia 16/10/2018, às 17h MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20099 Nr: 1421-53.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA DANSER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O, Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

Atualize o sistema Apolo para que faça constar “cumprimento de 

sentença”.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33153 Nr: 1589-50.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dias de Melo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atualize o sistema Apolo para que faça constar “cumprimento de 

sentença”.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21281 Nr: 905-96.2011.811.0079

 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: FRANCISCO ARISTIDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Manifestem-se as partes acerca do julgamento antecipado da lide, 

facultando-se a produção de provas.

 Intime-se o INSS com envio dos autos.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32584 Nr: 1038-70.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luceni Vilela de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há contestação de 

mérito.

Desta forma, intime-se (com envio dos autos) a Autarquia Previdenciária 

para se manifestar quanto ao mérito, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30865 Nr: 812-02.2012.811.0079

 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: MAXIMIANO CONCEIÇÃO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

 Intime-se o Requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove o 

indeferimento do pedido na seara administrativa, sob pena de extinção do 

feito.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20028 Nr: 1350-51.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SOARES MIRANDA

 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.

 Ante a expressa concordância do INSS com os cálculos apresentados, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente.

 Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS, 

observando-se o teor do Provimento 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18829 Nr: 150-09.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a concordância do exequente com a impugnação do 

INSS, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS quando de sua 

impugnação.

 Expeça-se RPV nestes termos. Ciência ao INSS dos espelhos, 

observando-se o teor do Provimento 68/2018 do CNJ.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34468 Nr: 1227-14.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a concordância do exequente com a impugnação do 

INSS, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS quando de sua 

impugnação.

 Expeça-se RPV nestes termos. Ciência ao INSS dos espelhos, 

observando-se o teor do Provimento 68/2018 do CNJ.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31407 Nr: 1532-66.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Determino o prosseguimento do feito.

Intime-se o INSS (com envio dos autos) para se manifestar sobre o 

documento juntado, bem como apresentar contestação de mérito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 699 de 738



eventualmente.

Remetam-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14415 Nr: 765-04.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FELÍCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO DE 

ARAÚJO - OAB:44.094 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, ACOLHO a Impugnação à 

Execução apresentada pelo INSS, para fixar o valor executado nos exatos 

termos de sua manifestação às fls. 112/120. Deixo de condenar o 

impugnado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, ante a gratuidade da justiça.Translade-se cópia da presente 

aos autos principais. Requisite-se o pagamento (RPV), eventualmente em 

separado (parte e patrono) se acaso requerido.Antes da remessa para 

regular processamento, dê-se ciência ao INSS dos espelhos 

elaborados.Após, proceda-se ao necessário.Com a comprovação de 

depósito, expeça-se alvará de levantamento, devendo a SECRETARIA 

DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito intimando a autarquia ré para 

ciência do referido alvará, em observância ao disposto no Provimento n.º 

68/2018 do CNJ. Após e com o pagamento do alvará, tornem conclusos 

para extinção. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34528 Nr: 1281-77.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perpetua da Silva Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a expressa concordância do exequente com os cálculos 

apresentados pelo INSS, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela 

Autarquia Requerida (Impugnante) quando de sua impugnação.

 Expeça-se RPV nestes termos. Ciência ao INSS dos espelhos, 

observando-se o teor do Provimento 68/2018 do CNJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56404 Nr: 1645-10.2018.811.0079

 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: DOGMAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - 

MT, W. José Salles Rodeio e Show, Washington José Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte requerente da 

designação de audiência de conciliação para o dia 17/10/2018, às 17h30m 

(MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35015 Nr: 1713-96.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILIDIA PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges - 

OAB:MT 13.186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos (META 2 CNJ).

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Não há honorários advocatícios em razão da causalidade.

Em razão da preclusão lógica, serve a presente como certidão de trânsito 

em julgado.

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30389 Nr: 292-42.2012.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ROBERTO MORESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

VALDIR ROBERTO MORESCO ajuizou "Embargos à Execução" em face do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, objetivando a nulidade do título 

extrajudicial discutido na Execução de código 30055.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (fl. 27).

O Ministério Público apresentou impugnação aos embargos (fls. 28/32).

O Advogado do embargante renunciou ao mandato (fls. 40/41).

O embargado foi intimado pessoalmente para constituir novo patrono 

(decisão de fl. 50).

Consta devolução do AR em fl. 52.

Vieram conclusos os autos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não sendo constituído novo procurador, extingue-se o processo, sem 

resolução de mérito, se a providência couber ao autor, nos termos do art. 

76, §1º, I, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação de fl. 52 é válida 

porque se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Assim, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do CPC.

Sem custas pendentes.

Honorários advocatícios pelo embargante, fixados em R$1.000,00 (mil 

reais).

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19660 Nr: 982-42.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOSLANDA COELHO CAVALCANTE

 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.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 
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JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Sem custas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32866 Nr: 1318-41.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVONETE LOPES DA CRUZ, Cpf: 

01646352114, Rg: 1796188-2, Filiação: Sebastião Ribeiro da Cruz e Maria 

Jose Lopes de Souza, data de nascimento: 11/10/1982, brasileiro(a), 

natural de Ribeirão Cascalheira-MT, convivente, do lar, Telefone 66 9613 

8143. 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 Ação Penal ajuizada em face de IVONETE 

LOPES DA CRUZ, pela prática da conduta capitulada no artigo 339, do 

Código Penal. A denunciada deu causa à instauração de investigação 

policial e processo judicial contra seu companheiro Marcos Lopes dos 

Santos, imputando-lhe crimes que sabia inocente. Apurou-se que, quando 

dos fatos, após discussão de casal, a denunciada entendeu por bem 

solicitar apoio da Polícia Militar, ocasião em que afirmou, em síntese, que 

Marcos lhe teria enforcado e agredido com tapas/socos, bem como a 

ameaçado com uma faca. Porém, no bojo da ação penal, na audiência de 

instrução e julgamento, a denunciada afirmou que, na verdade, toda a 

estória foi por ela inventada.

Despacho: Vistos (PROCESSO PERTENCENTE A META 02 DO CNJ). Defiro 

o pedido ministerial retro. Expeça-se edital de citação do acusado pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP. Transcorrido 

o prazo supra "in albis", certifique-se e tornem conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. 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, Leandro Melo da Silva, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 23 de julho de 2018

Leandro Melo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33333 Nr: 141-08.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANILDO ALVES RIBEIRO, Cpf: 

88607674153, Rg: 1294406-8, Filiação: Aurelina Alves Ribeiro e Delmiro 

Jose Ribeiro, brasileiro(a), solteiro(a), freteiro, Telefone 8436 0867. 

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 Ação Penal ajuzada em face de EVANILDO 

ALVES RIBEIRO pela prática das condutas capituladas nos artigos 147, 

caput, (por duas vezes), e 129, § 9, ambos do Código de Penal, em 

concurso material, com as implicações da Lei nº 11.340/2006. Consta nos 

autos do Inquérito policial que no dia 09 de dezembro de 2013, por volta 

das 19h, defrornte ao estabelecimento hoteleiro denominado "Hote Real" e 

por último, às 20 h, na Rua Leonardo, Centro, no Município de Bom Jesus 

do Araguaia/MT, ameaçou a sua ex- companheira Antoninha da Luz 

Amaro, por palavra e gesto, de causar-lhe mal injusti e grave. O 

denunciado trafegou numa motocicleta até o local de trabalho da vítima, 

quando exigiu que ela subisse no veículo, pois, caso contrário, "iria 

espancá-la ali mesmo'. Amendrontada, a ofendida concordou. O 

denunciado jogou a vítima sobre a cama e , como o uso de uma faca, 

colocou o artefato no pescoço dela e asseverou que "iria matá-la". Neste 

instante, a ofendida tentou se defender, quando segurou o instrumento, e 

o denunciado cessou a vilência.

Despacho: Vistos (PROCESSO PERTENCENTE A META 02 DO CNJ). Tendo 

em vista a não localização do acusado, defiro o pedido ministerial e 

determino a citação editalícia do réu pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP. Transcorrido o prazo supra "in albis", 

abra-se nova vista ao Ministério Público para manifestação. Por fim, 

tornem conclusos com urgência para deliberações. Cumpra-se. 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, Leandro Melo da Silva, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 21 de julho de 2018

Leandro Melo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36034 Nr: 2601-65.2014.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: STDS, LPDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho.

Vistos em correição.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 08/04/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54220 Nr: 774-77.2018.811.0079

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: LUZIA GOMES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES 

- OAB:OABMT:20065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a gratuidade da justiça nos termos requeridos. Anote-se.

 Analisados os autos, entendo plausível a designação de audiência, 

sobretudo para inquirição da requerente, bem como de eventuais 

testemunhas que tenham conhecimento sobre os fatos, a serem arroladas 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, designo o dia 22 de novembro de 2018, às 13h30 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso), para realização de audiência de 

instrução e julgamento.

Int.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58270 Nr: 2365-74.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos Rodrigues de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SECRETARIA: eventualmente cadastrar advogado(a)(s) constituído(a)(s) 

para a solenidade, via DJE (impulsionamento por certidão).

Designo o dia 24 de outubro de 2018, às 13:45h (Horário de Mato Grosso) 

para a realização da audiência.

Oficie-se ao Juízo Deprecante prestando as informações necessárias.

Providencie-se o necessário para a realização da audiência.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-15.2015.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETIVALDO GOMES FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE MATTAR OAB - SP0184114A (ADVOGADO)

 

Impulsionamento por Certidão – Atos Ordinatórios Processo nº. 

8010062-15.2015.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte reclamada do 

teor da sentença de ID 12468440. Ribeirão Cascalheira, 21 de julho de 

2018. Leandro Melo da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53411 Nr: 1711-97.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Morelli dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:MT - 23202-O, Marcio José da Silva - OAB:16225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8577 Nr: 649-79.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Delvani Vieira Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 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 informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34988 Nr: 8-13.2015.811.0052

 AÇÃO: Seqüestro->Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Antonio da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio José Columbano 

Monez - OAB:8.996/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o Ilmo. Sr. Dr. Silvio José Columbano Monez, acerca 

da expedição de certidão de honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40778 Nr: 1246-33.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Gomes Ferreira Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte exequente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6015 Nr: 341-14.2005.811.0052

 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: Eny Mendes Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:22482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcellus Barbosa Lima - 

OAB:MAT - 1380507

 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 legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54080 Nr: 2434-90.2018.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo da Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Gomes Ferreira - 

OAB:9862

 Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e 

CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado 

PABLO DA SILVA CARDOSO, já qualificados nos autos, nos termos do 

art. 310, II, art. 312 e art. 313, inc. I todos do CPP, para garantir a aplicação 

da lei penal e, sobretudo, a ordem pública.SERVE CÓPIA DA PRESENTE 

COMO MANDADO DE PRISÃO.Sem prejuízo do disposto no art. 28 do CPP, 

após eventual oferecimento da denúncia pelo Ministério Público 

remetam-se os autos ao arquivo, com o cumprimento de todas as 

formalidades legais, TRANSLADANDO-SE cópia da presente decisão ao 

feito principal.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Rio Branco/MT, 18 de julho de 2018, às 

20h26min.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 15658 Nr: 1075-25.2005.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia , Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, Renata Tatiana Nunes Junqueira Franco - OAB:10329, 

Tatiana Ribeiro Soares - OAB:OAB/MT 5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o petitário de fl. 58.

Certifique-se o Sr. Gestor acerca da existência de eventual gravame 

registrado sob o veiculo localizado em nome da parte executada (fl. 59). 

Em_ caso de inexistência de gravame, promova por mandado, a penhora e 

avaliação do bem.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24989 Nr: 2285-09.2008.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Rosário Oeste-MT (através de seu 

representante legal )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:, Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pleito contido às fls. 48.

Determino a busca de endereço do executado junto a operadora de 

telefonia (VIVO) e à ENERGISA.

autos conclusos.

de estilo. Após, com o resultado da respectiva pesquisa, volta os

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77508 Nr: 3803-19.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O, ROBERTO ALMEIDA GIL - OAB:7154

 Vistos em correição.

Da análise do laudo pericial nº 001.10-17 (fls. 54 - PDF), consta 

informações de que foi colhido material para verificação de DNA, sêmen e 

espermatozoide, porém não há resposta nos autos acerca do resultado. 

Portanto, requisite a POLITEC – Gerencia Regional de Diamantino, COM 

URGÊNCIA, para que encaminhe a este juízo, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, o resultado do exame.

Após, com a chegada do laudo, abre-se vista dos autos ao MP, e em 

seguida, a Defesa constituída para que apresentem as alegações finais no 

prazo legal.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82284 Nr: 1945-16.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Moresco, José Carlos Oliveira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:MT-15481

 Vistos em correição.

Devidamente cumprida, devolva-se a missiva para o juízo deprecante com 

as formas de estilo.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67349 Nr: 1437-41.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Vistos em correição.

Considerando a substituição da pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direitos, bem como o requerimento formulado pela defesa do 

apenado, tenho como pertinente seu acolhimento, por ser propício a 

presente execução, de acordo com a finalidade da lei. Dessa forma, 

substituo a pena de prestação de serviços a comunidade por uma 

prestação pecuniária, devendo então o apenado recolher a importância de 

1908,00 (mil e novecentos e oito reais), parcelados em 20 vezes iguais, 

com vencimento todo dia 20 de cada mês, iniciando-se no mês de agosto, 

devendo recolher na Contado Conselho da Comunidade desta Comarca, 

devendo o reeducando comprovar nos autos, mensalmente, o pagamento.

 ADVIRTO ao Reeducando que o descumprimento da pena restritiva de 

direito importará na aplicação da pena anteriormente aplicada, sujeita o 

sistema regressivo, até o regime fechado.

 Com relação a pena de multa a qual foi condenado (dez dias - multa), sai 

o recuperando intimado a proceder recolhimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de inclusão em dívida ativa, encaminhando-se cópia a PGE 

para cobrança.

Sai o reeducando ciente das condições estabelecidas. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva Schulz, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 1448-70.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Patrick Odorizzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Vistos em correição.

Considerando o petitório da defesa do réu, justificando a ausência do 

recuperando, redesigno nova audiência para dia 02/10/2018 as 13:30.

 Os presentes saem intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75710 Nr: 2788-15.2017.811.0032

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JAMILI ZATAR AMIKI representado pelo 

Inventariante GUSTAVO MENDES AMIKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA ÁGUA BRANCA, FAZENDA DE 
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PROPRIEDADE DA INCOMIND,, FAZENDA SÃO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Fernandes de souza - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo eletrônico nº 2788-15.2017.811.0032

Código nº 75710

Vara Única

Vistos em correição.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 

do Código de Processo Civil, razão pela qual recebo a petição inicial.

CITEM-SE os réus por via postal, na qualidade de proprietários fronteiriços 

e/ou condôminos lindeiros para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contestem a presente ação.

Publique-se edital para conhecimento de terceiros interessados, nos 

termos do art. 576, parágrafo único, com prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 23 de julho de 2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81393 Nr: 1343-25.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Nordeste do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Wilson Martinez de 

Souza Júnior - OAB:OAB/PE 20.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de 

R$584,00(quinhentos e oitenta e quatro reais), referente ao cumprimento 

do mandado na localidade de Mutum Zona Rural de Jangada MT, a ser ser 

recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23999 Nr: 1160-69.2009.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Leite Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 311/2009

Código n.º 23999

Vara Única

Vistos em correição.

Aportou aos autos postulação administrativa indeferida pela autarquia 

federal (fls.97/98). Desta feita, promovo a intimação do INSS para que 

apresente contestação de mérito, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências

Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55431 Nr: 410-91.2014.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAVSOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNdAL-, NNdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Victor Farias de Castro - 

OAB:OAB/MT 17.609, José Henrique da Silva Vigo - OAB:OAB/MT 

17.074-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481, Vanessa 

Rocha de Oliveira - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 410-91.2014.811.0032

Código nº 55431

Vara Única

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença (fls.125/126), contudo não colacionou nos autos 

o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Desta forma, 

intime-se a parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias instrua 

seu requerimento nos moldes do artigo 524 do Código de Processo Civil.

Por oportuno, reitera-se que as intimações sejam feitas, exclusivamente, 

em nome Dr. ANDRÉ DE ASSIS ROSA, OAB/MT 19.077-A.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 19 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22332 Nr: 1578-41.2008.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Avelina da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1578-41.2008.811.0032

Código n.º 22332

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

EVA AVELINA DA COSTA, já qualificada nos autos, vem por meio de 

advogado constituído, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Inicialmente, RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito 

especial do artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, por meio de remessa eletrônica dos autos 

(convênio INSS e TJ/MT), ou se necessário face ausência de convênio, na 

forma do artigo 535 do NCPC, a qual poderá impugnar a execução no 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68932 Nr: 2245-46.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni Local S/A - Crédito e Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos César de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Pasquali Parisi - 

OAB:112.409 OAB/SP, Gustavo Pasquali Parisi - OAB:155.574 OAB/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Martins Pereira 

Junior - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 10,50 

(dez reais cinquenta centavos), referente ao cumprimento do mandado no 

Bairro Santo Antonio , a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, 

nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no 

site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do 

tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero 

único do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir 

as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na 

Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais 

detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82917 Nr: 2313-25.2018.811.0032

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Saturnino dos Santos, Rodrigo Máximo 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA NAGILA SANTOS 

PINHEIRO - OAB:21004/O

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos 

fundamentos alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão 

que a decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de 

Processo Penal.Considerando que já houve o oferecimento da denúncia, 

com o respectivo recebimento, e não havendo mais nada a deliberar, 

p r o c e d a - s e  o  a r q u i v a m e n t o  d e s t e  a u t o s . C i ê n c i a  a o 

MPE.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Ciência ao MPE.Às providências.Rosário Oeste/MT, 23 de julho de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22678 Nr: 1922-22.2008.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Rodrigues de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Amorim Santos 

Silva - Procuradora Federal INSS - OAB:1672270

 Processo n.º 1922-22.2008.811.0032

Código n.º 22678

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

IZABEL RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, já qualificada nos autos, vem por 

meio de advogado constituído, propor cumprimento de sentença em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Inicialmente, RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito 

especial do artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, por meio de remessa eletrônica dos autos 

(convênio INSS e TJ/MT), ou se necessário face ausência de convênio, na 

forma do artigo 535 do NCPC, a qual poderá impugnar a execução no 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

Rosário Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54777 Nr: 2779-92.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thimóteo Neto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2779-92-58.2013.811.0032

Código n° 54777

Vara única

Vistos em correição.

À vista da suspensão dos efeitos da medida liminar proferida nos autos do 

Mandado de Segurança nº 1000783-02.2017.8.11.0000 (Suspensão de 

Segurança nº 2.899 – MT), de modo que permanece aplicável o disposto 

no art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

 Posto isto, DETERMINO que seja dado imediato cumprimento ao mandado 

de citatório.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24864 Nr: 2248-79.2008.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Rosário Oeste-MT (através de seu 

representante legal )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirtes de Brito Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Processo n.º 2009/297.811.0032

Código n.º 24864

Vara Única

Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, bem como informações constantes do 

Sistema Apolo, verifico que não há notícias acerca do apensamento dos 

embargos à execução aos presentes autos.

Ademais, conforme dispõe o art. 223, da C.N.G.C., os processos que 

receberem incidentes em processos eletrônicos devem ser digitalizados e 

passarão a tramitar de forma eletrônica, dando-se ciência Às partes de tal 

circunstância.

Assim sendo, determino a digitalização dos presentes autos, intimando-se 

as partes já habilitadas nos autos de que a partir de então o processo 

tramitará de forma eletrônica, oportunizando-se que, no prazo de 30 dias, 

as partes manifestem interesse na guarda de algum dos documentos 

originais constantes dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54468 Nr: 2505-31.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Cred.de L. Admissão de Assoc. Ouro 

Verde-MT-SICREDI Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselina Aparecida de Lima, Hellizandra 

Mikaele Silva, Jocelio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12.809
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista termo de acordo de fls. 85/91, datada de 

02/08/2017, intimo a parte autora a ratificar o mesmo, pois após o acordo a 

autora requereu em data de 25/09/2017 a intimação da parte executada a 

informar bens passiveis de penhora, e o acordo entabulado na referida 

data, não foi homologada e nem houve qualquer informação se a mesma 

não foi cumprida, assim sendo intimo a autora a prestar esclarecimento 

sobre essa situação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27984 Nr: 870-83.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Maria de Anunciação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudinez da Silva Pinto Junior - OAB:189492/SP, 

José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 870-83.2011.811.0032

 Código n.º 27984

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

NILZA MARIA DA ANUNCIAÇÃO, já qualificada nos autos, vem por meio de 

advogado constituído, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, por meio de remessa eletrônica dos autos 

(convênio INSS e TJ/MT), ou se necessário face ausência de convênio, na 

forma do artigo 535 do NCPC, a qual poderá impugnar a execução no 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24916 Nr: 2336-20.2008.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Rosário Oeste-MT (através de seu 

representante legal )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esp. Maria Enriqueta de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:, Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/344

Código nº 24916

Vara Única

Vistos em correição.

Considerando que a presente ação foi intentada em face do Espólio de 

Maria Enriqueta de Sá, entidade desprovida de personalidade jurídica 

própria, torna-se inócua a realização de consulta por meio do Infojud ou 

expedição de ofício a fim de localizá-lo, de modo que deve a parte 

exequente diligenciar no sentido de promover a citação do inventariante.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

informe se houve inventário e quem são os herdeiros, com o fito de 

promover a respectiva citação, sob pena de extinção do processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55354 Nr: 360-65.2014.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tita Nazario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MERCÊ DE PAULA - 

OAB:15399, Everton Benedito dos Anjos - OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 Processo n° 360-65.2014.811.0032

Código n° 55354

Vara única

DECISÃO

Vistos em correição

À vista do requerimento de cumprimento de sentença, RECEBO a petição 

sub examine, que tramitará segundo o rito especial do artigo 534 e 

seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, na forma do artigo 535 do CPC, a qual poderá 

impugnar a execução no prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios 

autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54776 Nr: 2778-10.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gezuíno Catarino da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2778-10.2013.811.0032

Código n.º 54776

Vara Única

Vistos em correição.

Tendo em vista que a(s) parte(s) requerida(s) encontra(m)-se em lugar 

incerto e não sabido, conforme se depreende dos autos, a(s) parte(s) 

requerente(s) requer a expedição de citação editalícia, com o fito de dar 

regular prosseguimento ao processo.

Pois bem. Estando presente a hipótese do art. 256, II, do Código de 

Processo Civil, determino a citação por edital em nome da(s) parte(s) 

requerida(s), com prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes do art. 257, III do 

CPC.

Decorrido o prazo de citação sem o comparecimento espontâneo da parte 

requerida nos autos, desde já NOMEIO a Defensoria Pública Estadual para 

atuar na função de curadora especial, devendo os autos serem 

encaminhados ao mencionado órgão para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 12755 Nr: 458-02.2004.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer- Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de OLiveira - 

OAB:4032/MT, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Oliveira 

Santos Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 Processo nº 458-02.2004.811.0032

Código nº 12755

Vara única

Vistos em correição.

DEFIRO o pleito contido no petitório retro para fim de determinar a 

suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

 Decorrido o prazo supra, intime-se a parte requerente para promover o 

andamento do processo, sob pena de extinção.

Aguardem-se os autos em arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53439 Nr: 1550-97.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C R Comercio Moveis LTDA, Nestrasio 

Rodrigues Ramos, Elenir Castilho Ramos, Rafaela Castilho Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1550-97.2013.811.0032

Código n.º 53439

Vara Única

Vistos em correição.

Tendo em vista que a(s) parte(s) requerida(s) encontra(m)-se em lugar 

incerto e não sabido, conforme se depreende dos autos, a(s) parte(s) 

requerente(s) requer a expedição de citação editalícia, com o fito de dar 

regular prosseguimento ao processo.

Pois bem. Estando presente a hipótese do art. 256, II, do Código de 

Processo Civil, determino a citação por edital em nome da(s) parte(s) 

requerida(s), com prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes do art. 257, III do 

CPC.

Decorrido o prazo de citação sem o comparecimento espontâneo da parte 

requerida nos autos, desde já NOMEIO a Defensoria Pública Estadual para 

atuar na função de curadora especial, devendo os autos serem 

encaminhados ao mencionado órgão para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28250 Nr: 1131-48.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Candido Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1131-48.2011.811.0032

Código n.º 28250

Vara Única

Vistos em correição.

Tendo em vista que a(s) parte(s) requerida(s) encontra(m)-se em lugar 

incerto e não sabido, conforme se depreende dos autos, a(s) parte(s) 

requerente(s) requer a expedição de citação editalícia, com o fito de dar 

regular prosseguimento ao processo.

Pois bem. Estando presente a hipótese do art. 256, II, do Código de 

Processo Civil c/c art. 8º, IV da Lei n.º 6.830/1980, determino a citação por 

edital em nome da(s) parte(s) requerida(s), com prazo de 20 (vinte) dias, 

nos moldes do art. 257, III do CPC.

Decorrido o prazo de citação sem o comparecimento espontâneo da parte 

requerida nos autos, desde já NOMEIO a Defensoria Pública Estadual para 

atuar na função de curadora especial, devendo os autos serem 

encaminhados ao mencionado órgão para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54772 Nr: 2614-45.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Taques de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2614-45.2013.811.0032

Código n.º 54772

Vara Única

Vistos em correição.

Tendo em vista que a(s) parte(s) requerida(s) encontra(m)-se em lugar 

incerto e não sabido, conforme se depreende dos autos, a(s) parte(s) 

requerente(s) requer a expedição de citação editalícia, com o fito de dar 

regular prosseguimento ao processo.

Pois bem. Estando presente a hipótese do art. 256, II, do Código de 

Processo Civil c/c art. 8º, IV da Lei n.º 6.830/1980, determino a citação por 

edital em nome da(s) parte(s) requerida(s), com prazo de 20 (vinte) dias, 

nos moldes do art. 257, III do CPC.

Decorrido o prazo de citação sem o comparecimento espontâneo da parte 

requerida nos autos, desde já NOMEIO a Defensoria Pública Estadual para 

atuar na função de curadora especial, devendo os autos serem 

encaminhados ao mencionado órgão para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52390 Nr: 2039-71.2012.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2039-71.2012.811.0032

Código n.º 52390

Vara Única

Vistos em correição.

Aportou aos autos postulação administrativa indeferida pela autarquia 

federal (fl.110). Desta feita, promovo a intimação do INSS para que 

apresente contestação de mérito, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências

Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 13641 Nr: 1000-20.2004.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rosário Oeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sanebras Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcelo de Souza 

Trindade - OAB:7.169 OAB/MT, José Carlos de Mello Filho - 

OAB:6341, Sadi Gentil - OAB:5404-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Bromonschenkel 

Paes - OAB:69793

 Processo nº 14/2014

Código nº 13641

Vara Única

Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos verifico que até o momento não houve o 

cumprimento da decisão contida à fl.143, motivo pelo qual promovo a 

devolução dos autos à Secretaria da Vara para adoção das providências 

cabíveis.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-65.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAM CUNHA DE ALMEIDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000462-65.2017.8.11.0032. REQUERENTE: JEOVAM CUNHA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85670 Nr: 666-29.2018.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: LUCIA GUILHERMINA PEREIRA, OSVALDO TADEU DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 666-29.2018.811.0053 CÓD. 85670

ESPÉCIE: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro

PARTE AUTORA: LUCIA GUILHERMINA PEREIRA e OSVALDO TADEU DA 

COSTA

 CITANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida (o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de ação de retificação de registro civil de 

casamento formulado por Lucia Guilhermina Pereira da Costa e Osvaldo 

Tadeu da Costa, alegam que na certidão as datas de nascimentos estão 

incorretas, foram registradas em 25/07/1965 (Ela) e em 10/10/1963 (Ele), 

sendo o correto ela nascida em 25/06/1965 e ele nascido em 11/10/1963, 

certidão registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de 

Santo Antônio de Leverger. Assim, assim pleiteiam a respectiva 

retificação.

DESPACHO: “Nos termos do disposto no artigo 110 da Lei 6.015/73, 

citem-se os eventuais interessados, via edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação a 

respeito do presente pedido de registro civil e, após, conclusos (art. 721, 

CPC). 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, Ivone Siqueira e 

Silva, Técnica Judiciária, digitei.

 Santo Antonio de Leverger - MT, 20 de julho de 2018.

Ivone Siqueira e Silva

Gestora Administrativa

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85726 Nr: 688-87.2018.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DIMAS DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 688-87.2018.811.0053 CÓD. 85726

ESPÉCIE: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro

PARTE AUTORA: DIMAS DA SILVA RONDON

CITANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida (o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de ação de retificação de registro civil de 

nascimento formulado por Dimas da Silva Rondon, a alegar na certidão de 

nascimento de sua filha GABRIELA DE ALMEIDA RONDON, consta apenas 

o nome da avó paterna, requerendo que conste o nome do avô paterno 

senhor CIRINO DA SILVA RONDON, no seu registro de nascimento, pelo 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Santo Antônio de 

Leverger. Assim, pleiteia a respectiva retificação.

DESPACHO: “Nos termos do disposto no artigo 110 da Lei 6.015/73, 

citem-se os eventuais interessados, via edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação a 

respeito do presente pedido de retificação de registro civil e, após, 

conclusos (art. 721, CPC). Às providências.’”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivone Siqueira e 

Silva, Técnica Judiciária, digitei.

 Santo Antonio de Leverger - MT, 20 de julho de 2018.

Ivone Siqueira e Silva

Gestora Administrativa

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86394 Nr: 956-44.2018.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 956-44.2018.811.0053 CÓD. 86394

 ESPÉCIE: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro

PARTE AUTORA: MARIA DA GL´RIA GONÇALVES DE QUEIROZ

 CITANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida (o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de ação de retificação de registro civil de 

nascimento formulado por Maria da Grória Gonçalves de Queiroz, a alegar 

que o sobrenome GRÓRIA consta incorreto, sendo o correto GLÓRIA do 

seu registro de nascimento, em 10.04.1980, pelo Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais de Distrito de Mimoso. Assim, pleiteia a respectiva 

retificação.

DESPACHO: “Nos termos do disposto no artigo 110 da Lei 6.015/73, 

citem-se os eventuais interessados, via edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação a 

respeito do presente pedido de retificação de registro civil e, após, 

conclusos (art. 721, CPC).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, Ivone Siqueira e 

Silva, Técnica Judiciária, digitei.

 Santo Antonio de Leverger - MT, 20 de julho de 2018.

Ivone Siqueira e Silva

Gestora Administrativa

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86398 Nr: 959-96.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANICE CATARINA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

d i l i g e n c i a s  >  e m i s s ã o  d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82176 Nr: 1385-45.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MAGALHAES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

d i l i g e n c i a s  >  e m i s s ã o  d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-48.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO ESTEVAO BOTASSINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA OAB - MT10114/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSURANT SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 23 de julho de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-42.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINTE FONTES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 23 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88737 Nr: 1943-25.2018.811.0039

 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: MDFBE, SBE, RBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do 

art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois 
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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 a parte autora 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).“JUSTIÇA GRATUITA – RENDIMENTOS NA FAIXA DE ISENÇÃO 

DO IMPOSTO DE RENDA – DEFERIMENTO – Se a parte prova sua 

incapacidade econônimo-financeira de arcar com as custas processuais, 

há de ser deferida a justiça gratuita, ressalvada a possibilidade de 

revogação do benefício, a qualquer tempo, se modificada a situação do 

autor – Decisão reformada - Agravo”. (TJSP – 20972492420178260000 SP 

2097249 – 24.2017.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de 

Julgamento: 26/07/2017, 6ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 

26/07/17).Entrementes, DETERMINO que se expeça o competente alvará 

judicial, determinando o levantamento dos resíduos e/ou valores 

consistente em PIS/PASEP, saldo da rescisão contratual, saldo do FGTS e 

saldo de Auxílio-Doença, pertencentes ao falecido, ora de cujus, o Sr. 

Osvaldo Evangelista. Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos - 

MT, 29 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88237 Nr: 1749-25.2018.811.0039

 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: JARMELINA GUEDES DA SILVA, ADILSON GUEDES DA 

SILVA, MAURICIO GUEDES TREVILATO, ROBERTO GUEDES DA SILVA, 

NELSON GUEDES DA SILVA, REMILSON TREVILATO DA SILVA, 

SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA - 

OAB:21121/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Trata-se de pedido de Alvará Judicial formulado por Jarmelinda Guedes 

da Silva, a qual, através do exercício do seu Direito de Ação, postula à 

jurisdição estatal sua pretensão de resgatar o direito de recebimento de 

benefícios da Aposentadoria por Idade e Pensão por Morte, pertencente 

ao falecido, ora de cujus, o Sr. Sebastião Guedes da Silva. Em análise dos 

autos, verifica-se da certidão de óbito do de cujus que deixou bens a 

inventariar, para os seus 07 (sete) herdeiros filhos maiores e que recebia 

benefício do INSS. Ademais, verifica-se a presença de situação que 

autoriza a requerente a proceder com o levantamento da quantia total 

depositada aos benefícios do mês de abril/2018 no valor de R$ 1.653,60 

(um mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), junto ao 

INSS de titularidade do falecido Sebastião Guedes da Silva. É o relato do 

necessário.Decido.Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 e 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 a parte autora 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, 

DETERMINO que se expeça o competente alvará judicial ao INSS, na 

cidade de Mirassol D’Oeste/MT, autorizando o levantamento do saldo 

existente do mês de Abril/2018 em nome do ‘de cujus’ Sebastião Guedes 

da Silva.Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos - MT, 28 de 

junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76541 Nr: 634-03.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIA ROSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

REESTABELECER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período 

de 24 (vinte e quatro) meses, consistente numa renda mensal 

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício 

desde a data da cessação do beneficio administrativo, ou seja, 

05.12.2016, e, após o período de 02 (dois) anos seja realizada nova 

avaliação pericial.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção 

monetária a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Outrossim, expeça-se ofício 

requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região nos moldes da Resolução 305/2014.Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) 

salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 24 

de maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71753 Nr: 2032-19.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FREDERIGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

REESTABELECER o benefício de Auxílio Doença ao requerente consistente 

numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data da cessação do beneficio 

administrativo, ou seja, 28.04.2016, DEVENDO o requerente participar de 

programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, 

prescrito e custeado pela Previdência Social.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa 

referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/6/2009 até 

25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor 
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Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Registre-Intime-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos-MT, 23 de maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88295 Nr: 1774-38.2018.811.0039

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA, 

CLAUDINES FERREIRA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, TIAGO MIRANDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O

 Ante o exposto, à míngua de novos elementos que modifiquem os 

fundamentos ensejadores da custódia de TIAGO MIRANDA NUNES, 

INDEFIRO o pedido liberatório formulado.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de julho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18289 Nr: 1489-94.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Autos nº. 1489-94.2008.811.0039.

Código nº. 18289.

Vistos.

Em detida análise dos autos, contasta-se que foram cumpridas todas as 

determinações já exaradas.

Desta maneira, não havendo quaisquer circunstâncias a serem ainda 

discutidas, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as devidas baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81159 Nr: 2977-69.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIAN SIMÕES MONTEIRO, JOSÉ HORÁCIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.)Intime-se o exequente para manifestar se tem interesse na 

adjudicação;6)Demonstrado interesse na adjudicação, intime-se o 

executado, em obediência ao disposto no art. 876, §1º, do Código de 

Processo Civil, para ciência e eventual manifestação quanto ao referido 

pedido de adjudicação, no prazo de 05 dias, sob as penas da 

lei;7)Transcorrendo o lapso sem manifestação do executado, resta desde 

já deferida a pretendida adjudicação, devendo a serventia lavrar o 

respectivo auto de adjudicação, intimando-se o exequente para o fim de 

colher sua assinatura e depósito de eventuais diferenças, em 05 

dias;8)De posse dos bens, deverá o exequente informar nos autos, no 

prazo de 05 dias, a satisfação do crédito, sob pena de assim ser 

considerado. Cientifique-se, outrossim, o exequente que o mesmo deverá 

acompanhar a diligência e disponibilizar os meios necessários para a 

efetivação da remoção dos bens que lhes serão entregues;9)Não 

pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para fins do art. 880 do 

Código de Processo Civil, podendo requerer a alienação particular do bem 

penhorado, também no prazo de 05 dias;10)Não requerida à adjudicação e 

não realizada a alienação particular, intime-se o exequente para dizer se 

tem interesse na alienação judicial do bem penhorado, no prazo de 05 

dias. Em caso positivo, encaminhem-se o bem penhorado à hasta 

pública;11)Em sendo negativo o 1º leilão, realize-se o 2º leilão, ocasião em 

que o bem dos autos penhorado poderá ser arrematado pelo valor mínimo 

de 50% do corresponde ao da avaliação;12)Findo o leilão sem lançador, 

aguarde-se em cartório, por 10 dias, a manifestação do exequente e caso 

não haja, intime-se o para requerer o que de direito, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento dos autos;13)Caso o exequente não tenha interesse na 

adjudicação, na alienação particular e na alienação judicial do bem 

penhorado, deverá o mesmo, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado passíveis de penhora, sob pena de arquivamento dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71753 Nr: 2032-19.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FREDERIGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2032-19.2016.811.0039

CÓDIGO 71753

Vistos.

Cumpra-se na integralidade a sentença de ref. 53.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70528 Nr: 1426-88.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE JUSTINIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1426-88.2016.811.0039

Código nº. 70528

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67947 Nr: 505-32.2016.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 711 de 738



TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:MT 11270

 AUTOS Nº 505-32.2016.811.0039

Código 67947

Vistos.

Tendo em vista a juntada da certidão de óbito do requerido (referencia n. 

89), DETERMINO a habilitação dos seus herdeiros para que arquem com 

as custas judiciais a qual o requerido anteriormente havia sido condenado, 

no montante da herança deixada pelo ‘de cujus’ , no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89009 Nr: 2082-74.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. ALVES LESSI – CENTRO ODONTOLÓGICO, 

MURILO AUGUSTO ALVES LESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2082-74.2018.811.0039.

Código nº. 89009.

Vistos.

Cuida-se de Ação Revisional Ordinária com pedido de Tutela Antecipada 

c/c Repetição de Indébito ajuizada pelo M. A. ALVES LESSI – CENTRO 

ODONTOLÓGICO, em face do BANCO DO BRASIL S.A., ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

Juntou documentos em folhas nº. 31/109.

Distribuído os autos no dia 10/07/2018.

Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora, no dia 11/07/2018, tendo em vista que o requerente menor 

não necessita mais do leite em pó solicitado nos autos.

É o sucinto relato.

Decido.

Ante o petitório, Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e despesas processuais e honorários de 

sucumbência.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63811 Nr: 1493-87.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODINEIA IZIDORIO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária 

a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; 

b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor 

da condenação.Outrossim, expeça-se oficio requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal 

– Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 

305/2014.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos 

do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.Ás 

providências.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 10 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78499 Nr: 1559-96.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PWRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para EXONERAR o 

requerente Paulo Sério de Lima do pagamento da pensão alimentícia ao 

requerido Pablo Willian Rodrigues de Lima.Sem condenação em custas e 

despesas processuais em face da Gratuidade da Justiça.Transitada em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estiloPublique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de julho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 72686 Nr: 2529-33.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN VILELA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária 

a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; 

b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor 

da condenação.Outrossim, expeça-se oficio requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal 

– Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 

305/2014.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito 
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em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos 

do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.Ás 

providências.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 73549 Nr: 2909-56.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIVAL APARECIDO ZORATTI

 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:

 CONVERTER o benefício auxílio-doença em Aposentadoria por Invalidez, 

inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou 

seja, 09.02.2018.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária 

a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; 

b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor 

da condenação.Outrossim, expeça-se oficio requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal 

– Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 

305/2014.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos 

do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.Ás 

providências.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 72270 Nr: 2296-36.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

REESTABELECER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período 

de 24 (vinte e quatro) meses, consistente numa renda mensal 

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício 

desde a data da cessação do benefício administrativo, ou seja, 

11.07.2016, e, após o período de 02 (dois) anos seja realizada nova 

avaliação pericial.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção 

monetária a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Outrossim, expeça-se ofício 

requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região nos moldes da Resolução 305/2014.Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) 

salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de 

julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18415 Nr: 1610-25.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MANOEL GOMES

 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 1610-25.2008.811.0039

CÓDIGO 18415

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por JOANA MANOEL 

SOUTA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fls. 256/257.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fls. 256/257, 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 justiça gratuita.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14543 Nr: 330-53.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 330-53.2007.811.0039

CÓDIGO 14543

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por MESSIAS DOS 
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SANTOS PEREIRA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fls. 183/185.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fls. 183/185, 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 justiça gratuita.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56386 Nr: 1252-50.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:MT0021370O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1252-50.2014.811.0039

CÓDIGO 56386

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por MARIA CLEUZA 

DOS SANTOS, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fls. 125/128.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fls. 125/128, 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 justiça gratuita.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26075 Nr: 1693-36.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS FERREIRA, JOSÉ VITÓRIO 

PAVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:MT 11.473-A, JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS - 

OAB:3262/RO, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN 

- OAB:8122

 Autos nº. 1693-36.2011.811.0039.

Código nº. 26075.

Vistos.

Considerando o pleito em fls. 230/231, expeça-se alvará na forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado 

constituído, via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

recebimento da quantia devida constante aos autos.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16125 Nr: 1899-89.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LOPES MERIZIO, ELIDIO MERIZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR LOPES PIVA - 

OAB:MT 9715-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1899-89.2007.811.0039.

Código nº. 16125.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte requerente, para que se 

manifeste quanto a certidão de fl.210, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 307 Nr: 10-91.1993.811.0039

 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: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CÂNDIDO BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA - 

OAB:4914/MT, DYNAIR ALVES DE SOUZA - OAB:MT-4.902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO nº. 307.

Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 714 de 738



Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 9807 Nr: 96-96.1992.811.0039

 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: CIA ITAÚ DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO PÉROLA LTDA, JOÃO APARECIDO BRESSAN, GIÁCOMO 

CARLOS BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:1459/MT

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24773 Nr: 392-54.2011.811.0039

AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BATISTA DE SOUZA

 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 392-54.2011.811.0039

CÓDIGO 24773

Vistos.

 Em detida análise dos autos, verifica-se que no cálculo apresentado pela 

contadora judicial não fora observado o índice de correção monetária 

disposto no acórdão às fls. 134, portanto remetam-se os autos à 

Contadora Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a 

elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15890 Nr: 1579-39.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MENDES NETO

 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 1579-39.2007.811.0039

CÓDIGO 15890

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por JOÃO MENDES 

NETO, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Alvará de Autorização de pagamento às fls. 200/203.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 200/203, 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 justiça gratuita.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50443 Nr: 273-59.2012.811.0039

 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: ALLAN DE MELO FARIA, LUAN DE MELO FARIA, 

VIVIANE DE MELO EDUARDO, RENNAN YGOR DE MELO FARIA

 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 273-59.2012.811.0039

CÓDIGO Nº 50443

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 35/2018-DF - Estabelecer a escala de plantões do mês 

de AGOSTO/2018 como abaixo relacionado:

* A Portaria nº 35/2018-DF completa encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos
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P O R T A R I A Nº 36/2018-DF - ESTABELECER a escala de plantões dos 

Oficiais de Justiça referente ao mês de AGOSTO/2018, como abaixo 

relacionado:

* A Portaria nº 36/2018-DF completa encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Edital

EDITAL N. 011/2018-DF - Tornar Público a abertura de EDITAL para 

inscrição de advogados regularmente inscritos na OAB que queiram 

exercer atividade jurídica como defensor dativo na área cível e/ou criminal 

nos processos em tramite nesta Comarca, bem como para o ajuizamento 

de ações judiciais em que a parte demonstrar-se hipossuficiente, no 

período compreendido entre 23 a 27 de julho de 2018

* O Edital n° 011/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103065 Nr: 3164-57.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUINHO JOSÉ DE MORAES, LORISVAL 

BARBOSA LIMA, JOÃO CARLOS MARQUES, LEONARDO FRANCISCO 

MACEDO, JOSÉ DA COSTA MARQUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 

A MT, EDUARDO FERNANDES FIDELIS - OAB:20681/O, HUDSON LUIZ - 

OAB:, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21613, JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:3493/O, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - 

OAB:21001/O, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Intimaçao das partes requeridas, nas pessoas de seus advogados para 

que se manifestem-se nos autos apresentando CONTRARRAZÕES 

RECURSAIS no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107223 Nr: 316-63.2018.811.0078

 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: ELZINEY FRANCISCO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA MARIA LORENZI PAIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMILSON FRANCISCO DE 

MOURA - OAB:21516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015. Assim, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a 

petição inicial. 2. Defiro os benefícios da justiça gratuita pleiteados.3. 

Designe-se audiência de conciliação para de Acordo com a pauta de 

Audiência do Conciliador Credenciado nesta Comarca, a realizar-se na 

Sala do Juizado Especial da comarca, observando-se o disposto no art. 

334 do CPC. 4. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação 

(de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência 

(art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.5. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção.6. Oficie-se o cartório de registro de imóveis, 

cuja encontra-se cadastrado, afim de que passe constar na matricula do 

imóvel sobre existência de demanda judicial acerca da referida 

propriedade;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.: 111891 Nr: 3170-30.2018.811.0078

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREZA CAROLINE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO PINHEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:132033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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 de contestação, possa ser concedida a medida liminar.

Entendo, portanto, necessária a apresentação de contestação 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 da contestação.

Cite-se o requerido no endereço declinado, para apresentar contestação 

no prazo legal.

Com a chegada a contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

Decorrido o prazo da impugnação, remeta-se o Ministério Público para 

emissão de parecer, eis que se trata de interesse de menor.

Após cumpridas todas as determinações acima, voltem os autos 

conclusos com URGÊNCIA para apreciação da liminar.

Cite-se.

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.: 106793 Nr: 4928-78.2017.811.0078

 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: ARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

ARAÇÚAI/MG para que determine a expedição de mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte 

autora.Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço declinado na 

inicial, e restando infrutífera por EDITAL. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106208 Nr: 4660-24.2017.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->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: ESVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja: EDILEUSA SOUZA VAZ.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

Teresina/PI para que determine a expedição de mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte 

autora.Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço declinado na 

inicial, e restando infrutífera por EDITAL. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

 Intimação das Partes

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Correa da 

Costa Neto - OAB:4611-B, Joao Celestino Correia da Costa Neto - 

OAB:4611-B, Périsson Lopes de Andrade - OAB:192291

 Certifico para os fins de direito que, procedi à atualização no sistema 

Apolo dos advogados das partes legalmente constituídos.

Em face de disso, publico a r. Decisão>Determinação de Ref: 10, para que 

as partem tomem conhecimento, e manifestem-se nos autos se assim 

entenderem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106204 Nr: 4659-39.2017.811.0078

 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: MLBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja: MARIA LUANA DOS SANTOS 

BENICIO.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de Eusébio/CE para que determine a 

expedição de mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e 

art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil 

competente, adotando as providências necessárias, devendo encaminhar 

a este juízo a certidão devidamente averbada para posterior levantamento 

dos requerentes. Após, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte autora.Cite-se e intime-se a parte 

requerida no endereço declinado na inicial, e restando infrutífera por 

EDITAL. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103673 Nr: 3503-16.2017.811.0078

 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: LBFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja: LUZINETE BATISTA FERREIRA.Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca 

de Ji Paraná/RO para que determine a expedição de mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte 

autora.Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço declinado na 

inicial, e restando infrutífera por EDITAL. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105952 Nr: 4563-24.2017.811.0078

 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: CCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja: CRISTIANE CAVALINI.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Doutor 

Camargo/PR para que determine a expedição de mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte 

autora.Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço declinado na 

inicial, e restando infrutífera por EDITAL. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105992 Nr: 4579-75.2017.811.0078

 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: JN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

Cabixi/RO para que determine a expedição de mandado de averbação (art. 

10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) 

ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as providências 

necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão devidamente 

averbada para posterior levantamento dos requerentes. Após, cumpridas 

as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte autora.Cite-se e 
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intime-se a parte requerida no endereço declinado na inicial, e restando 

infrutífera por EDITAL. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106776 Nr: 4917-49.2017.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.A requerente voltará a usar seu 

nome de solteira, qual seja ROSA GINO.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE 

Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Tangará da 

Serra/MT para que determine a expedição de mandado de averbação (art. 

10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) 

ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as providências 

necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão devidamente 

averbada para posterior levantamento dos requerentes. Após, cumpridas 

as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte autora.Cite-se e 

intime-se a parte requerida no endereço declinado na inicial, e restando 

infrutífera por EDITAL. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103150 Nr: 3200-02.2017.811.0078

 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: APADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.A requerente voltará a usar seu 

nome de solteira, qual seja ANA PAULA ALVES DA SILVA.Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca 

de União dos Palmares/AL para que determine a expedição de mandado 

de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, 

“a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte 

autora.Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço declinado na 

inicial, e restando infrutífera por EDITAL. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102789 Nr: 3016-46.2017.811.0078

 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: JQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

Coruripe/AL para que determine a expedição de mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte 

autora.Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço declinado na 

inicial, e restando infrutífera por EDITAL. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103670 Nr: 3500-61.2017.811.0078

 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: RDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja, ROSELY DE SOUZA.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de São 

José do Rio Preto/SP para que determine a expedição de mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte 

autora.Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço declinado na 

inicial, e restando infrutífera por EDITAL. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102787 Nr: 3015-61.2017.811.0078

 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: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja, JURACY RODRIGUES SIMÕES.Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca 

de Altônia /PR para que determine a expedição de mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte 

autora.Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço declinado na 

inicial, e restando infrutífera por EDITAL. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102253 Nr: 2757-51.2017.811.0078

 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: FMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 
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CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja, FABIANA SANTOS MELO.Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca 

de São Luiz/MA para que determine a expedição de mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte 

autora.Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço declinado na 

inicial, e restando infrutífera por EDITAL. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE 

NÍVEL MÉDIO NA COMARCA DE TABAPORÃ

EDITAL N. 012/2018/DF

O JUIZ SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TABAPORÃ, 

DR. RAFAEL DEPRA PANICHELLA, no uso de suas atribuições legais e, 

com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, 

da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público 

A DATA, HORÁRIO E LOCAL para realização do III Processo Seletivo para 

Estágio Curricular Remunerado para estudantes de nível médio na 

Comarca de Tabaporã, mediante as condições estabelecidas no Edital N. 

006/2018/DF, disponibilizado em 10/05/2018, no DJE n. 10253.

Data: A prova será realizada no dia 12 de agosto de 2018.

Horário de fechamento dos portões e início da prova: 09:00 horas (horário 

local).

Duração da Prova: 03 (três) horas

Local da Prova: Escola Municipal Menino de Jesus.

Endereço: Rua João Malonyai Filho, nº 404E, Centro, Tabaporã/MT.

OBSERVAÇÃO: Comparecer ao local de prova munido de documento de 

identificação oficial com foto, caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

com antecedência mínima de 30 minutos.

Tabaporã - MT, 20 de julho de 2018.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28459 Nr: 1207-70.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos em correição.

Devidamente citado (fl. 51), o acusado, por intermédio de advogado 

constituído, apresentou resposta à acusação (fl. 53/66), arrolando as 

testemunhas de fl. 55.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro de 

2018, às 14 horas.

Intime-se o acusado.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem à 

audiência ora designada.

 Requisitem-se os policias que foram arrolados como testemunhas, para 

comparecerem à audiência instrutória.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas, que 

porventura residem em comarca diversa.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 9050 Nr: 654-38.2008.811.0094

 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: Harold Borchardt

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Francovig 

Filho - OAB:12359/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, Louise Rainer 

Pereira Gionédis - OAB:8.123, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT/14258-A

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte Autora, na 

pessoa de seus advogados, para manifestar acerca da petição de fls. 

205/206, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 25306 Nr: 448-43.2016.811.0094

 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. BERTOLO TRANSPORTES - ME, João Bertolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de PENHORA. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a guia no valor de R$ 15,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26522 Nr: 75-75.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENIEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA, GICELE BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT/13.994-A, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte Autora, na 

pessoa de seus advogados, para manifestar acerca da certidão de fls. 

49-verso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 25779 Nr: 790-54.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Luiz Detomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neoclides de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de INTIMAÇÃO. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a guia no valor de R$ 15,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 9215 Nr: 79-93.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Viegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Edwirges Nogueira 

Ribeiro - OAB:18.441-MT, Luiz Henrique Reis da Silva - 

OAB:19.466-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT/4.482, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, Renan Nadaf Gusmão - 

OAB:MT/16.284, Willian Hideki Yamamura - OAB:17.564-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demercio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Jáder Francisco Dei Ricardi - OAB:12994

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte Exequente, por seu 

advogado, para se manifestar, requerendo o que de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 2204 Nr: 86-27.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosso & Rosso Ltda, Edison Rosso, Fátima 

Aparecida Rosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762, Juel Prudêncio Borges - OAB:3838MT, Nara Rubia Alves 

De Resende - OAB:25640, Valter Coutinho Scardua - OAB:7320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte Autora, na 

pessoa de seus advogados, para manifestar acerca dos documentos de 

fls. 194-verso, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30321 Nr: 172-41.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir dos Santos Aureliano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte Autora, na 

pessoa de seus advogados, para impugnação à contestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28916 Nr: 1443-22.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmir Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MALLANY BRANDÃO DOS 

SANTOS - OAB:19.011-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a sentença de fls. 

106/114, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte 

requerida não se encontrava cadastrado(a) no sistema Apol:" ... 3. 

DISPOSITIVO“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na presente ação proposta por WALMIR BARRETO em 

face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES, para 

DECLARAR como INEXISTENTE a DÍVIDA oriunda do contrato 

B71230065-0/003, no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), apontada 

pela requerida em nome da parte requerente, e ainda, para CONFIRMAR a 

decisão interlocutória de fls. 15/18, DETERMINANDO a exclusão de 

qualquer anotação restritiva realizada pela requerida em nome do autor 

com base no dívida por ora reconhecida como inexistente, por 

consectário, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito, fulcrado 

no art. 487, I, do CPC/15. 4. DISPOSIÇÕES FINAISCONDENO, ainda, o 

requerente e o requerido no pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da causa, nos termos do § 2º do artigo 85, e artigo 86, ambos do Código 

de Processo Civil, tendo em vista que ambas as partes foram vencedores 

e vencidos em suas pretensões.

No mais, por força da gratuidade deferida em favor do autor (fls. 

15/verso), fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de 

sua sucumbência, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil 

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos pendentes de 

deliberação, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 24205 Nr: 667-90.2015.811.0094

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Glória Amado Strambaioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurentina Maria Amado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de publicar a sentença de fls. 

37/40-verso, nos termos do artigo 755, §3º do CPC: "...3. Dispositiv“Ex 

positis”, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no 

artigo 1.767 e seguintes do Código Civil c/c art. 754 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, para o fim de CONFIRMAR a 

antecipação de tutela deferida às fls. 17/20 e, assim, DECRETAR a 

INTERDIÇÃO de LAURENTINA MARIA AMADO e NOMEAR como sua 

curadora MARIA DA GLÓRIA AMADO STRAMBAIOLI. 4. Disposições 

Finais

Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais, observando o disposto no art. 29, V, e art. 92, ambos da Lei n.º 

6.015/73 (LRP).

Publique-se imediatamente na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, atentando-se para as providências descritas no 

art. 755, §3º, do CPC/15.

Intime-se. Cumpra-se.

Isento de custas e despesas processuais.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 25384 Nr: 492-62.2016.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030124/7/2018 Página 720 de 738



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizângela Calado Mendes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte Autora, na 

pessoa de seus advogados, para manifestar acerca da certidão de fls. 

68, requerendo o que de direito no prazo legal.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62242 Nr: 589-49.2018.811.0108

 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: Supra Maquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA TIRLONI, ADALBERTO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:66626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CENTRAL DE MANDADOS - IMPULSIONAMENTO

 Nos termos do Art. 649, §3º da CNGC, do qual se extrai que o mandado 

será repassado ao oficial de justiça após o devido recolhimento das 

devidas custas de condução e considerando A CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA INFORMANDO RECOLHIMENTO À MENOR, INTIMO A PARTE 

AUTORA A COMPLEMENTAR O VALOR CORRESPONDENTE À DILIGÊNCIA 

JÁ RECOLHIDA E A QUANTIA DEVIDA PARA DESLOCAMENTO AO 

ENDEREÇO INDICADO NO MANDADO, cujo valor perfaz R$ 533,50 

(quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de devolução do mandado à Secretaria sem o 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25025 Nr: 1301-20.2010.811.0108

 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 ANTONIA FERRON DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1301-20.2010.811.0108 – CÓDIGO: 25025

AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE proposta por MARIA 

ANTONIA FERRON DA ROCHA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

Pois bem. Considerando que já houve audiência com inquirição de 

depoimentos, a qual não foi objeto de questionamento por qualquer das 

partes, dou por concluída a fase instrutória.

Assim, intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo 

legal, iniciando pela autora.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 23 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20320 Nr: 1352-36.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, Fabiano Giampietro Morales - OAB:127/887, FERNANDA 

DENICOLO - OAB:MT 17.713, HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1352-36.2007.811.0108 – CÓDIGO: 20320

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por JOSÉ RODRIGUES 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Intime-se o autor para se manifestar sobre o petitório de pp. 249/253.

Após, torne os autos conclusos.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 23 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 60687 Nr: 2822-53.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONORIO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2822-53.2017.811.0108 - CÓDIGO: 60687

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

- SAÚDE

 VISTO.

Defiro a SUSPENSÃO, conforme requerido à p. 53.

Decorrido o período, manifeste-se a parte autora, requerendo o que for de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 23 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 59755 Nr: 2192-94.2017.811.0108

 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: LHDS, Silvana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itanhangá, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2192-94.2017.811.0108 - CÓDIGO: 59755

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

– SAÚDE

VISTO.

Defiro a SUSPENSÃO, conforme requerido à p. 47, vez que conforme 

Carta de Atesto (p. 48) a Defensoria Pública por meio de contato com a 

assistida Sr.ª Silvana da Silva, informou que os medicamentos pleiteados 

estão sendo fornecidos.

Decorrido o período, manifeste-se a parte autora, requerendo o que for de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 23 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa
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 Cod. Proc.: 63848 Nr: 1584-62.2018.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRDS, EFRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1584-62.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63848

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ALIMNETOS – RITO PRISÃO)

VISTO.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

devida Certidão de Nascimento do menor constando a Retificação do 

Registro Civil, que diz respeito à paternidade do Sr. Roberto Mácario da 

Silva, sob pena de indeferimento (art. 32, paragrafo único do CPC).

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 18 de julho de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64109 Nr: 1734-43.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Krause, ALGENOR DIAS GONÇALVES, 

Luciano Gonçalves, Odila Ana Krause

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1734-43.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64109

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Verifica-se ausência da decisão que determinou a busca e apreensão do 

bem mencionado na missiva, conforme determinada o art. 260, inciso II do 

CPC.

Desse modo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) 

dias a presente será devolvida independentemente de cumprimento, nos 

termos do art. 267, inciso I do CPC.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 18 de julho de 2018.

 Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63551 Nr: 1374-11.2018.811.0108

 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): Glaucia Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1374-11.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63551

AÇÃO MONITÓRIA

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.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 18 de julho de 2018.

 Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64022 Nr: 1684-17.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BALDISSERA EPP, Everton 

Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MERENCIANO - 

OAB:35121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1684-17.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64022

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

EXECUTADOS: EVERTON BALDISSERA EPP

 EVERTON BALDISSERA

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 pela 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 a exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

Observe-se os termos do art. 212, § 2º do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 18 de julho de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4789 Nr: 18-40.2002.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL VITALINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:MT 18.870-O

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) ré, Dorival Vitalino da Silva, por 

meio de seu(s) procurador(es) devidamente constituído(s), para que 

efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas 

Processuais no importe de R$ 1.165,08 (mil cento e sessenta e cinco reais 

e oito centavos), e Taxa Judiciária no importe de R$ 317,36 (trezentos e 

dezessete reais e trinta e seis centavos), a que foi(ram) condenado(s) 

nos termos da r. sentença de folhas 371/372, emitindo-se, para tanto, as 

Guias de Pagamento pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum 

desta comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 
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PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58135 Nr: 436-56.2016.811.0085

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDL, ECP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 CERTIFICA para os devidos fins, nos termos da Sessão 12, item 1.12.04 e 

seguintes da CNGC/TJMT e § 3º, artigo 4º do Provimento 009/2007-CGJ, 

que nos autos número 436-56.2016.811.0085, código 58135, às fl. 72-73, 

foram arbitrados honorários advocatícios no valor de 06(seis) URH, em 

favor do Digno Advogado Dr. ARLON DE SOUZA PORTO – inscrito na 

OAB/MT sob o número 17.958, sendo o valor arbitrado de acordo com a 

tabela de honorários vigentes da OAB, bem como em razão dos atos 

praticados pela Ilustre advogada que cumpriu integralmente seu Múnus 

Público no feito acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61992 Nr: 1004-38.2017.811.0085

 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: MDA, TDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE ABREU PREUSS - 

OAB:22.285 - MT, PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO - OAB:22.447 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data compareceu em balcão o requerente 

Tatiane da Silva, portadora do RG nº 2176836-6 SSP/MT e CPF: 

061.464081-40, oportunidade em que ratificou o acordo de fls. 08-10, bem 

como assinou as referidas laudas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63829 Nr: 461-98.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI JONAS ORBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO LAZZAROTTO - 

OAB:24.841/ OAB-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 461-98.2018.811.0085 (Código 63829)

Requerente: Banco Bradesco S/A

Requerido: Vani Jonas Orbach

Vistos.

Considerando a petição de fl. 70 DEVOLVA-SE a presente missiva com as 

baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 20 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62532 Nr: 1371-62.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado JOÃO PAULO DE SOUZA, nas infrações do delito 

de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 1º e § 4º, II, do Código 

Penal, razão pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita observância 

aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56642 Nr: 1064-79.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FLORES DE OLIVEIRA UMIJI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY RODRIGUES ARANTES - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1064-79.2015.811.0085 (Código 56642)

Requerente: Maria Flores de Oliveira Umiji

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando a decisão de fl. 114 em consonância com a fl. 115, 

DETERMINO a Secretaria de Vara para que expeça-se a respectiva 

requisição de pagamento, nos termos ora pugnados, bem como 

especificados na certidão retro mencionada.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Retornando os autos e, não havendo impugnação, proceda-se esta 

Serventia do juízo os atos necessários para a expedição do alvará 

eletrônico, observando para tanto o disposto no artigo 1º do Provimento n. 

68, do Conselho Nacional de Justiça.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado 

como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 19 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31872 Nr: 531-72.2005.811.0085

 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: SEBELINA KISCHENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 531-72.2005.811.0085 (Código 31872)

Requerente: Sebelina Kischener

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 216/217, REQUISITE-SE o pagamento 

por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

observando-se o cálculo apresentado à fl. 203.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Retornando os autos e, não havendo impugnação, proceda-se esta 

Serventia do juízo os atos necessários para a expedição do alvará 

eletrônico, observando para tanto o disposto no artigo 1º do Provimento n. 

68, do Conselho Nacional de Justiça.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora para pugnar o 
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que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado 

como quitação integral.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 18 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 24463 Nr: 123-52.2003.811.0085

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA BARBOSA, ANICETO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO CELSO DOS SANTOS, MARIA DAS 

GRAÇAS REIMER DOS SANTOS (ESPÓLIO), ELZENI BARBOSA LIMA, 

MILTON DIONIZIO DE LIMA, UNIÃO FEDERAL, MARTA QUINTANA, 

RICARDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8543/MT, KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-12.691-B

 Autos n° 123-52.2003.811.0085 (Código 24463)

Requerente: Maria da Silva Barbosa e Aniceto Barbosa

Requerido: Isidoro Celso dos Santos e outros

Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a manifestação de fls. 426/427 não 

merece acolhida. Explica-se.

A falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição 

não é causa de rejeição liminar do recurso, o recorrente deverá ser 

intimado, na pessoa de seu advogado, para proceder ao recolhimento em 

dobro, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4º, NCPC).

 No mais, ao juízo incumbe no uso de seu poder-dever de bem dirigir o 

processo conforme as disposições legais ou, mais precisamente, de 

acordo com o princípio da legalidade, corrigir, a qualquer tempo, as 

irregularidades existentes no feito, imprimindo-lhe regular tramitação ou 

determinando, quando for o caso, a sua anulação, ou a anulação de 

apenas alguns de seus atos iniciados, ou até a sua extinção.

Sendo assim, não cabendo ao juízo a quo fazer o prévio juízo de 

admissibilidade do recurso, ainda que sem preparo, DETERMINO ao Senhor 

Gestor Judiciário para que, CERTIFIQUE-SE no tocante a apresentação das 

contrarrazões ao recurso no prazo legal e após, remetam-se os autos ao 

E. TJ grafando as homenagens de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 18 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65196 Nr: 997-36.2018.811.0077

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lusiel Cabral Pereira, Paulo Roberto Verdego 

de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 Considerando a ausência do advogado constituído, nomeio defensor 

dativo para o ato o Dr. André Henrique Barbosa da Silveira – OAB/MT nº 

15.333, de forma graciosa.

Considerando que não foram apurados indícios de tortura ou tratamentos 

cruéis, desumanos ou degradantes, conforme alegações do custodiado e 

demais documentos carreados aos autos, entendo desnecessária a 

tomada de qualquer providência prevista na Seção 6 do Protocolo II anexo 

à Resolução 2013/15 do CNJ.

Pelos fundamentos expostos na decisão oral gravada em vídeo, 

MANTENHO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL e 

MANTENHO A PRISÃO PROVISÓRIA DO FLAGRANTEADO.

Determino a transferência do flagranteado para o CDP de Pontes e 

Lacerda/MT, que fica mais próximo da residência da família.

Intime-se a defesa técnica do flagranteado.

Cumpra-se a decisão anterior transladando-se cópia para o inquérito ou 

ação penal, arquivando-se estes autos logo após.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65196 Nr: 997-36.2018.811.0077

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lusiel Cabral Pereira, Paulo Roberto Verdego 

de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 Tendo em vista a suspensão das atividades da Defensoria Pública nesta 

Comarca, nomeio o(a) Advogado(a), André Henrique Barbosa da Silveira – 

OAB/MT nº 15.333, para a defesa do réu no presente ato e na futura ação 

penal que vier a ser proposta, ao qual arbitro honorários advocatícios no 

montante de 1 (um) URH, conforme tabela atualizada da OAB/MT, servindo 

o presente termo como certidão de honorários.

Considerando que não foram apurados indícios de tortura ou tratamentos 

cruéis, desumanos ou degradantes, conforme alegações do custodiado e 

demais documentos carreados aos autos, entendo desnecessária a 

tomada de qualquer providência prevista na Seção 6 do Protocolo II anexo 

à Resolução 2013/15 do CNJ.

Pelos fundamentos expostos na decisão oral gravada em vídeo, 

MANTENHO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL e 

MANTENHO A PRISÃO PROVISÓRIA DO FLAGRANTEADO.

Determino a transferência do flagranteado para o CDP de Pontes e 

Lacerda/MT, que fica mais próximo da residência da família.

Cumpra-se a decisão anterior transladando-se cópia para o inquérito ou 

ação penal, arquivando-se estes autos logo após.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64849 Nr: 807-73.2018.811.0077

 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: RdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro à parte autora o benefício da justiça gratuita.

1- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado da parte autora ou 

da parte ré à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC.

3- Na ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, fixo 

alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente no país (para cada 

menor), além de 50% das despesas extras com o(s) filho(s), devidos até 

o dia 10 de cada mês seguinte à data da citação, a serem depositados na 

conta bancária indicada pela parte autora ou entregues diretamente, 

mediante recibo.

4- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.
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Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 20 de julho de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto

Data e hora da audiência de conciliação:

_______/________/________ às _____h______min.

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64848 Nr: 806-88.2018.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

1- Designo audiência de conciliação a ser realizada em data a ser 

marcada pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes 

estar acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado da parte autora ou 

da parte ré à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC.

3- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

4- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

Data e hora da audiência de conciliação:

_______/________/________ às _____h______min.

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63037 Nr: 1486-10.2017.811.0077

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGFC, MDFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a manifestação de fls. 22v como embargos de declaração.

Acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material do último 

parágrafo da sentença de fls. 22, que passa a ter a seguinte redação:

"Arbitro honorários advocatícios em favor do advogado Mauro Paschoal 

Crema, OAB/MT 19.499, no valor de 06 (seis) URH's, conforme item 19 da 

tabela atualizada de honorários da OAB/MT".

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64835 Nr: 792-07.2018.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidiane Augusta Coelho de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA de Crédito, Financiamento e Investimento 

RCI Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Oliveira de Andrade 

- OAB:159.371/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) indefiro o pedido de tutela de urgência, devendo a parte autora 

continuar a efetuar o pagamento dos boletos bancários, na forma 

pactuada entre as partes.DEMAIS DISPOSIÇÕES2- Designo audiência de 

conciliação a ser realizada em data a ser marcada pelo Conciliador, 

certificando-se nos autos, devendo as partes estar acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público.3- Ressalta-se que o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou da parte ré à audiência é considerado ato 

atentatório à dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos 

termos do art. 334, §8º do CPC.4- Intime-se a parte autora, por intermédio 

de seu advogado, ou pessoalmente, caso representado pela Defensoria 

Pública.5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56006 Nr: 408-49.2015.811.0077

 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): Nezildo Carvalho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Considerando que a autora demonstrou interesse no prosseguimento 

do processo e, considerando, ainda, que o feito foi extinto sem resolução 

do mérito, por aplicação analógica do art. 331 do CPC/15, revogo a 

sentença de fls. 31, determinando o prosseguimento do feito.

2- Intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, RECOLHER AS 

CUSTAS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito por carência de ação por falta 

de interesse de agir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30199 Nr: 1297-76.2010.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Pecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI 

NETO-Procurador - OAB:1746 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Xavier Campos - 

OAB:SP/314.219, Murilo de Paula Toquetão

Murilo de Paula Toquetão - OAB:SP/247.489

 Vistos, etc.

Considerando que a Procuradoria da Fazenda Nacional deixou de atender 

o despacho retro, mesmo após intimada pessoalmente, deixando de dar 

andamento ao feito, consoante certidão constante nos autos, não resta 

alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas pela parte exequente, que é isenta.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27836 Nr: 518-58.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Pecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI 

NETO-Procurador - OAB:1746 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Xavier Campos - 

OAB:SP/314.219, Murilo de Paula Toquetão

Murilo de Paula Toquetão - OAB:SP/247.489

 Vistos, etc.

Considerando que a Procuradoria da Fazenda Nacional deixou de atender 

o despacho retro, mesmo após intimada pessoalmente, deixando de dar 

andamento ao feito, consoante certidão constante nos autos, não resta 

alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas pela parte exequente, que é isenta.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 64809 Nr: 774-83.2018.811.0077

 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: DRdA, AGdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro à parte autora o benefício da justiça gratuita.

1- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado da parte autora ou 

da parte ré à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC.

3- Na ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, fixo 

alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente no país (para cada 

menor), além de 50% das despesas extras com o(s) filho(s), devidos até 

o dia 10 de cada mês seguinte à data da citação, a serem depositados na 

conta bancária indicada pela parte autora ou entregues diretamente, 

mediante recibo.

4- Com o objetivo de regularizar a situação de fato, defiro a guarda 

provisória da menor AGHATA GABRYELLY DE SOUSA AMORIM em favor 

da genitora DAIANE RODRIGUES DE AMORIM.

Lavre-se termo de guarda provisória.

5- Determino a elaboração de estudo social na residência da autora, pela 

equipe multidisciplinar do Fórum, caso não haja credenciados, deverá ser 

realizado pelo Conselho Tutelar ou CRAS. Prazo de 15 dias para 

elaboração do estudo.

6- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64743 Nr: 737-56.2018.811.0077

 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: AFL, KFV, KVFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro à parte autora o benefício da justiça gratuita.

1- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado da parte autora ou 

da parte ré à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC.

3- Na ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, fixo 

alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente no país (para cada 

menor), além de 50% das despesas extras com o(s) filho(s), devidos até 

o dia 10 de cada mês seguinte à data da citação, a serem depositados na 

conta bancária indicada pela parte autora ou entregues diretamente, 

mediante recibo.

4- Com o objetivo de regularizar a situação de fato, defiro a guarda 

provisória dos menores KAROLAINEJ FERREIRA VAZ e KEVILIN VITORIA 

FERREIRA VAZ em favor da genitora ANDREIA FERREIRA LIMA.

Lavre-se termo de guarda provisória.

5- Determino a elaboração de estudo social na residência da autora, pela 

equipe multidisciplinar do Fórum, caso não haja credenciados, deverá ser 

realizado pelo Conselho Tutelar ou CRAS. Prazo de 15 dias para 

elaboração do estudo.

6- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65015 Nr: 892-59.2018.811.0077

 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: Gerson Xavier Nepomuceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ronedes Figueiredo Tosta, Aparecida 

Donisete Fiumaro Tosta, Waldeir José de Lourdes, Vaner Ribeiro de 

Siqueira, Manoel Alexandre da Silva, Otávio Leonel de Feitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE SCHOMMER - 

OAB:21588/O, Francine Gomes Pavezi - OAB:17162, Irajá Rezende 

de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista às partes sobre a chegada do feito e para requerer o que de direito 

no prazo legal.

Após, vista ao Ministério Público.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123945 Nr: 1804-78.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BENEDITO FERNANDES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11,190

 Processo número: 1804-78.2018.811.0102

Código n°: 123945

Vistos em correição.

 DESIGNO o dia 19 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 16H45MIN, para audiência a 

ser realizada nesta comarca, onde deverão comparecer as testemunhas 

GETÚLIO ROSA DA SILVA e IVANETE MARIA DA SILVA, sob as penas da 

lei, para serem inquiridas neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação das testemunhas DETERMINO 

a imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 20 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123923 Nr: 1795-19.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI ALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS FERRARIN 

HERNANDEZ - OAB:

 Processo número: 1795-19.2018.811.0102

Código n°: 123923
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Vistos em correição.

DESIGNO o dia 19 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 16H30MIN para audiência a 

ser realizada nesta comarca, onde devera comparecer o réu LEVI 

ALBINO, sob as penas da lei, devidamente acompanhado de advogado, 

para ser interrogado neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação do réu, DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 20 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121710 Nr: 673-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, 

FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 Autos nº 673-68.2018.811.0102

Código n°: 121710

Vistos em correição.

 Analisando a resposta apresentada à ref. 133 e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data 10 DE AGOSTO DE 2018 

ÀS 17HORAS.

INTIME-SE a parte acusada, e o seu defensor para comparecer à 

audiência mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

No mais, quanto aos demais réus MARCOS MARTINS FERNANDES e 

FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, CUMPRA-SE a decisão de ref. 

117 em sua integralidade.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 20 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102094 Nr: 91-10.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONORIO LUIZ PERONDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15.469-A, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 91-10. 2014.811.0102

Código n. 102094

Vistos, etc.

Diante da certidão de transito em julgado de fl. 112, nada tendo sido 

requerido pelas partes, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO, com as 

anotações e baixas de praxe.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 09 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70515 Nr: 768-79.2010.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10129

 Autos nº: 768-79.2010.811.0102

 Código n°: 70515

Vistos em correição.

Trata-se de ação pelo rito comum, em fase de cumprimento de sentença, 

movida por Rogério de Almeida em face de Armando Ferreira dos Santos, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, o requerente informou o cumprimento integral do 

acordo realizado entre as partes na presente ação, postulando assim pela 

extinção da execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-MT, 09 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108614 Nr: 82-77.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO - 

OAB:OAB/SP 187.329, CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Vistos, em correição.

Indefiro o pedido do requerido para baixa do gravame, uma vez que se 

trata de procedimento administrativo, estranho ao objeto da Ação de 

Busca e Apreensão.

No que pertine às astreintes, considerando que seu levantamento só 

poderá ocorrer após o transito em julgado da sentença, conforme 

preconiza o art. 537, § 3º, do CPC, deixo para deliberar a respeito em 

momento oportuno.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar interesse no 

prosseguimento do feito.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, em igual prazo, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, §1º).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111886 Nr: 1178-30.2016.811.0102
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANDERSON JOSÉ NICHELE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o autor informar a localização 

do bem, objetivando a execução da liminar.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 485, §1º do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117208 Nr: 1726-21.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCE TACONI BOLONHEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

S/A em face de NILCE TACONI BOLONHEZI, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

No decorrer da presente ação as partes chegaram a um acordo comum, 

conforme ref. 16, oportunidade em que também requereram a 

homologação do acordo e a suspensão do feito até seu cumprimento 

integral.

Todavia, considerando que a suspensão do feito, pela convenção das 

partes, nunca poderá exceder o prazo de 06 (seis) meses (CPC, art. 313, 

§4º), concedo o prazo de 15 (quinze) dias para as partes manifestarem 

se possuem interesse na homologação com a extinção do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117240 Nr: 1744-42.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISMA MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Acolho o pedido do autor e, por conseguinte, determino que seja expedido 

o necessário para o cumprimento da liminar.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118190 Nr: 2116-88.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BILIBIO, FELIPE BILIBIO, RAFAEL 

BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Indefiro o pedido do autor para declaração de nulidade da citação dos 

requeridos, uma vez que não vislumbro prejuízo na citação do devedor 

antes do cumprimento da liminar.

Ademais, não há óbice para que a citação da parte requerida seja 

realizada antes da execução da liminar, já que possibilita ao devedor o 

pagamento do débito, objetivando o adimplemento do saldo devedor, não 

havendo que se falar em contrariedade do procedimento previsto no 

Decreto Lei 911/69.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR 

DEFERIDA. CITAÇÃO INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. 

POSSIBILIDADE. A ordem de citação, independentemente do cumprimento 

da liminar deferida, não contraria o procedimento previsto no Decreto-Lei 

911/69, na medida em que, se mostra útil à solução da lide, viabilizando a 

purga da mora. (TJ-MG - AI: 10027130016085001 MG, Relator: Luiz Carlos 

Gomes da Mata, Data de Julgamento: 01/08/2013, Câmaras Cíveis / 13ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2013).

Dessa forma, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o autor requerer 

o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109807 Nr: 446-49.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA PAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% 

do valor da causa. Contudo, suspendo sua exigibilidade, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, uma vez que é beneficiaria da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98, §3º do CPC.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

mediante as anotações e baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Vera-MT, 20 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106109 Nr: 734-31.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VERA LTDA, OLAVO 

VICENTE FRIEDRICH, MARIA LUCIRENE APARECIDA DE SOUZA FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 734-31.2015.811.0102

Código n.106109

Vistos em correição.

Trata-se de ação sob o rito comum ajuizada por Banco do Brasil S/A em 

face de Maria Lucirene Aparecida de Souza, Olavo Vicente Friedrich e 

Transportadora Vera/LTDA.

Foi juntado aos autos termo de acordo extrajudicial realizado entre as 

partes (ref. 26) em que requereram a homologação com a suspensão do 

feito.

Por se tratar de ação e conhecimento, diante da impossibilidade de 

suspensão do feito até o ano de 2025, foi determinada a intimação das 

partes para informarem se não se opunham a homologação do acordo e 

extinção do feito (ref. 30).

A parte autora manifestou concordância com a homologação e extinção 

do feito (ref. 34). Os requeridos, devidamente intimados, deixaram de se 

manifestar quando a determinação (ref. 41/41/42).

O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o 
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acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas a ressarcir.

Honorários advocatícios na forma acordada (art. 90, § 2° do CPC).

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de 

direito no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE e 

encaminhem os autos a CAA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 20 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123883 Nr: 1779-65.2018.811.0102

 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: MARIA EDUARDA DOMINELLI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, RECEBO a inicial em todos os seus termos.DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça. [...]Numa análise perfunctória, própria 

desta fase de cognição sumária, NÃO VISLUMBRO a presença dos 

requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada.Com efeito, 

verifica-se que à requerente foi deferido o benefício de pensão por morte, 

sendo alegado pelo autora que posteriormente houve a prorrogação do 

beneficio, todavia inobstante haja parecer emitido pela assessoria jurídica 

do município, favoravelmente ao pedido, até a conclusão do curso ou que 

a requerente complete 24 (vinte e quatro) anos, não consta dos autos 

Portaria do Vera-Previ, prorrogando o benefício nos termos do parecer. 

Ademais, é certo que não há previsão legal que assegure a requerente o 

pagamento do beneficio de pensão por morte, após os 21 (vinte um) anos 

de idade, sendo a Portaria publicada pela previdência municipal neste 

sentido.No mais, mesmo que o direito da requerida estivesse pautado na 

decisão que prorrogou o beneficio, é certo que a administração pública 

pode rever seus atos, desde que o faça no prazo decadencial de 05 

(cinco) anos, nos termos do art. 54, da Lei 9.784/99, in verbis:Art. 54. O 

direito da Administração de anular os atos administrativos de que 

decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 

contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.No 

caso em tela, verifica-se que não decorreu o prazo decadencial 

supramencionado, uma vez que o parecer favorável a prorrogação do 

beneficio se deu em 12/08/2013, e a Portaria suspendendo o benefício em 

13/05/2018, podendo assim o ato ser revisto.Assim, uma vez que não 

demonstrada à probabilidade do direito da autora (fumus boni iuris), 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121634 Nr: 633-86.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBIO ZOZ, ROSIMEIRE PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 Vistos, em correição.

Considerando que fora realizado o ato deprecado, DEVOLVA-SE a 

presente missiva ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com 

nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122283 Nr: 973-30.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRA E KRASSMANN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelinda Crestani Varaschini, AIRTON LUIS 

CRESTANI, DIONILDA ZIEGLER CRESTANI, FRANCIELI CRESTANI, NATIELI 

CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MARZAGAO SEDOR - 

OAB:19820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando a certidão de decurso de prazo retro, devolva-se a 

presente missiva ao juízo de origem, com as nossas homenagens, 

devendo constar no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme preconiza o 

artigo 390 da CNGC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116836 Nr: 1548-72.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMDLN(, MARIA APARECIDA MATHIAS, 

VANILTON FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:22627, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 Trata-se de ação de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Antônio Luiz 

Mathias de Lima Neto, assistido por seus representantes legais Vanilton 

Ferreira de Lima e Maria Aparecida Mathias. Em audiência de conciliação 

realizada em 13/04/2018 (ref. 53) as partes transacionaram acerca do 

objeto da ação, onde ficou acordado que: “a parte requerida 

compromete-se a efetuar a apresentação do CAR e a adesão ao PRA no 

prazo de 90 dias. Com relação a composição civil dos danos, que a parte 

requerida compromete-se a doar 510 unidades de tachão refletor 

monodirecional, no valor aproximado de R$15.320,00 (dezesseis mil 

trezentos e vinte reais) a serem entregues na Secretaria de Obras de 

Vera para a execução do projeto ambiental e urbanístico denominado 

‘Ciclo Vera’. Os materiais serão entregues na secretaria mencionada no 

prazo de 30 dias, contados da homologação do presente acordo, bem 

como que o termo de entrega será acostado aos autos para comprovação 

do cumprimento da obrigação”. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O 

instrumento do acordo à ref. 53 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação. Desse modo, considerando a manifestação de vontade das 

partes, HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Deixo de dispor quanto às custas, vez 

que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985). Cada parte 

arcará com os respectivos honorários advocatícios (artigo 90, §2° do 

CPC). OFICIE-SE a 2° Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ-MT quanto 

a homologação do acordo realizado entre as partes. Após o trânsito em 

julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de direito no prazo de 

10 (dez) dias. Nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE e encaminhem os 

autos a CAA. CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Vera-MT, 20 de julho de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109691 Nr: 411-89.2016.811.0102

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320, RODRIGO RIBEIRO - 

OAB:85.211/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DALAGNOL - 

OAB:MT 10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:12.292

 Autos n. 411-89.2016.811.0102

Código n. 109691

Vistos em correição.

AGUARDE-SE a análise do pedido de desistência da recuperação judicial 

apensa (código 107043).

Vera-MT, 20 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108302 Nr: 1487-85.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1487-85.2015.811.0102

Código n°: 108302

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VERA/MT, em face de ORLANDO RODRIGUES FILHO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

No curso do processo, a parte autora informou o pagamento integral do 

débito exequendo (ref.51).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de ref. 58, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 20 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115217 Nr: 895-70.2017.811.0102

 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: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI KUNZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 Autos nº. 895-70.2017.811.0102

Código nº. 115217

Vistos em correição.

Considerando o caráter infringente dos Embargos de Declaração, 

INTIMEM-SE os embargados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 20 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103752 Nr: 1350-40.2014.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO AUGUSTO SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Autos n. 1350-40.2014.811.0102

Código n. 103752

Vistos em correição.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, contra a sentença proferida à ref.18, sob a legação de omissão 

na sentença, no que tange as custas e honorários de sucumbência.

Instado, o embargado deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ref. 

39).

DECIDO.

Os presentes embargos devem ser acolhidos.

Com efeito, é certo que a concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça não dispensa a parte ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, sendo que no caso, opera-se a suspensão da cobrança, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

 Assim, tendo em vista que sentença deixou de condenar o embargado ao 

pagamento de custas, sendo ainda omissa aos honorários sucumbenciais, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, suprimindo a omissão 

contida na sentença constante à ref.18, consignar que “Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que este último fixo em 10% do valor da causa (artigo 

85 §2° do CPC), todavia suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do CPC/15 ”.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 20 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117968 Nr: 2024-13.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2024-13.2017.811.0102

Código n. 117968

Vistos em correição.

INTIME-SE, a parte exequente para que manifeste quanto a petição 

apresentada pela Fazenda Pública Estadual à ref. 14.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 20 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120836 Nr: 275-24.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAP, GAF, IAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, em correição.

Aguarde-se o cumprimento da Carta Precatória expedida nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123348 Nr: 1489-50.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Cristina Mayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando a expressa concordância da executada, homologo o cálculo 

apresentado pela exequente.

EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor da exequente (art. 910, § 

1º, NCPC).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113064 Nr: 1734-32.2016.811.0102

 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): AUTO POSTO JORÉ LTDA., OLAVO VICENTE 

FRIEDRICH, MARIA LUCIRENE APARECIDA DE SOUZA FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1734-32.2016.811.0102

Código n. 113064

Vistos em correição.

INTIME-SE, a parte exequente para que dê andamento ao feito, conforme 

certidão de ref. 47, no prazo de 05 (cinco) dias.

Desatendido fica, desde logo, determinada a SUSPENSÃO do feito (art. 

921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 20 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119594 Nr: 2705-80.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:MT 23.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Há nos autos notícia da interposição de recurso de agravo de instrumento 

(ref.25). Nada obstante os argumentos declinados pela parte, não 

vislumbro motivos para a retratação da decisão recorrida, motivo pelo qual 

a mantenho pelos seus próprios fundamentos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112331 Nr: 1359-31.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DONATTI & CIA LTDA- ME, SALETE 

IZABEL TELO DONATTI, TADEU DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1359-31.2016.811.0102

 Código n°: 112331

Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de ref. 29, uma vez que se trata de processo de 

execução.

 No mais, INTIME-SE o exequente para que dê impulsionamento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 20 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105146 Nr: 397-42.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., OLGA BUENO DE FARIAS, LENOIR BERNARDO, MAYK 

RODRIGUES TIEMANN, Aquarela Tintas e Pisos Ltda-Me, Lenoir Bernardo 

Junior, ODETE RODRIGUES BERNARDO, Juscimara Dalpasquale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o exequente se manifestar 

acerca do A.R. devolvido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104571 Nr: 185-21.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO LEANDRO LTDA ME, LAERCIO 

FERREIRA FERNANDES, MARIA APARECIDA GOMES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 185-21.2015.811.0102

Código n. 104571

Vistos em correição.

INTIME-SE, a parte exequente para que dê andamento ao feito, pugnando o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 20 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121025 Nr: 364-47.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MOREIRA DE SOUZA, MAICON ZUFFO, GSZ 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Cumpra-se a decisão retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113305 Nr: 58-15.2017.811.0102

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOING & MATTEI DORIGON LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Vistos, em correição.

 Considerando que a parte requerida foi devidamente citada, consoante 

certidão de ref. 16, e não ofereceu os embargos monitórios, CONVERTO a 

decisão mandamental em Título Executivo Judicial, e DETERMINO o 

prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, Título II do Código de 

Processo Civil, consoante dispõe o artigo 701, § 2° do mesmo Códex 

processual.

 INTIME-SE pessoalmente o executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento, sob pena de ser acrescida ao valor da condenação 

multa no valor de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, também 

no valor de 10% (dez por cento), prevista no artigo 523 § 1° do CPC, 

devendo ser realizada a prévia intimação do advogado, de acordo com 

entendimento pacífico do STJ.

 Efetuado o pagamento parcial, no prazo antes mencionado, a multa de 

dez por cento (10%) (sobre o valor da dívida e sobre os honorários 

advocatícios) deverá incidir sobre o restante (CPC artigo 523, § 2°).

 Não efetuado tempestivamente o pagamento, cumpra-se o previsto no 

artigo 523, § 3° do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118309 Nr: 2152-33.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718/MT, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:MT 

23.350

 Vistos, em correição.

Aguarde-se o decurso do prazo para o requerido apresentar a 

contestação, ocasião em que, informará se aceita a proposta formalizada 

pelo Ministério Público.

Escoado o prazo, com ou sem a contestação nos autos, vista ao Ministério 

Público.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122917 Nr: 1308-49.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAZIERO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9.975-A, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando o depósito de diligência, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122073 Nr: 854-69.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOS-CFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que não fora realizado o pagamento da diligência pelo autor, 

conforme se depreende da certidão de decurso de prazo retro (ref. 09), 

devolva-se a presente missiva ao juízo de origem, com as baixas de estilo 

e com nossas homenagens.

Ressalta-se que, nos termos do artigo 390 da CNGC, deverá constar no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120606 Nr: 194-75.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4.238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que não fora realizado o pagamento da diligência pelo autor, 

conforme se depreende da certidão de decurso de prazo retro (ref. 09), 

devolva-se a presente missiva ao juízo de origem, com as baixas de estilo 

e com nossas homenagens.

Ressalta-se que, nos termos do artigo 390 da CNGC, deverá constar no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120193 Nr: 64-85.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA BOEING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recusrsos Naturais Renováveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que fora realizado o ato deprecado, DEVOLVA-SE a 

presente missiva ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com 

nossas homenagens.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119563 Nr: 2698-88.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVSDS, EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que fora realizado o ato deprecado, DEVOLVA-SE a 

presente missiva ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com 

nossas homenagens.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118762 Nr: 2350-70.2017.811.0102

 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
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 PARTE AUTORA: JSR, LGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSN, D-EDP&DML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:22627, DAIANE CANAVERDE 

STROGULSKI DE ALMEIDA - OAB:22392/O, PAULO VICTOR 

PETROCHINSKI GUIOTTI GONÇALVES - OAB:OAB/GO 29.694

 Código: 118762Processo n° 2350-70.2017.811.0102.Vistos em 

correição.Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).Para tanto, como 

ponto controvertido, fixo: (a) se houve erro na realização do exame de 

DNA, que ocasionou o seu resultado negativo.[...]CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Vera-MT, 17 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118588 Nr: 2267-54.2017.811.0102

 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: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Processo n° 2267-54.2017.811.0102 Código nº 118588 Vistos em 

correição.Analisando os autos, verifico que ambas as partes pugnaram 

pela realização de perícia judicial. Assim, e por considerar pertinente a 

prova pretendida, DEFIRO o pleito. [...]Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do 

NCPC).No que concerne ao valor devido pela parte autora, com a 

apresentação do laudo pericial, DETERMINO que seja expedido alvará dos 

honorários periciais depositados pelos requerido em favor da referida 

perita.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118475 Nr: 2230-27.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETH PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBIO DALMOLIN, SUL AMÉRICA CIA. 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 (...) Já quanto a alegação de necessidade da juntada do prévio 

requerimento administrativo, tese levantada pela segunda requerida Sul 

América Companhia Nacional de Seguros é assente na jurisprudência a 

desnecessidade de exaurimento das vias administrativas, sob pena ferir o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição.. (...) (Ap 154780/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 

15/05/2018).Inexistindo outras questões preliminares arguidas ou que 

devam ser conhecidas de ofício, dou por saneado o processo.Tem-se que 

a controvérsia fática restringe-se aos seguintes pontos: (i) se o acidente 

foi por culpa exclusiva do réu, se foi por culpa exclusiva do autor, ou se 

foi por culpa concorrente – tanto do autor como do réu; (ii) a motocicleta 

dirigida pelo réu possuía luz sinaleira; (iii) se a vítima trafegava em baixa 

velocidade; (iv) renda mensal da parte autora e se esta dependia 

economicamente do requerido.A partir de tais pontos controvertidos, 

defiro a produção das seguintes provas: (a) prova documental, por meio 

dos documentos já colacionados aos autos; (b) depoimento pessoal da 

parte autora e do requerido, o qual deverão ser intimados pessoalmente 

para a audiência, sob as advertências constantes do artigo 385, §1º, do 

CPC; (c) prova testemunhal: desse modo, deverão as partes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, contados desse despacho saneador, 

apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão 

ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.Para realização da prova 

testemunhal DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 17HORAS.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. INTIMEM-SE.Vera/MT, 17 de julho de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111674 Nr: 1096-96.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGINA DOS REIS, MARCOS ANTÔNIO SCARTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Inexistindo questões preliminares arguidas ou que devam ser conhecidas 

de ofício, dou por saneado o processo.Tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se aos seguintes pontos: (i) se os requeridos foram negligentes 

no seu atendimento a requerente Rogina dos Reis, tanto no atendimento na 

Unidade de Saúde – PSF II de Vera/MT, quanto no período que esteve em 

observação no Hospital Regional de Sorriso, não empreendendo todas as 

diligencias necessárias para salvaguardar a vida da criança, praticando 

atos de omissão médica.Inexistindo previsão legal, convenção das partes 

e peculiaridades do caso em exame que recomendem a distribuição do 

encargo de forma diversa, o ônus da prova é distribuído conforme 

previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de Processo Civil. As questões 

de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas deduzidas 

pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas já 

suscitadas nos autos. A partir de tais pontos controvertidos, admito a 

produção das seguintes provas: (a) prova documental, por meio dos 

documentos já colacionados aos autos; (b) depoimento pessoal das 

partes, as quais deverão ser intimadas pessoalmente para a audiência, 

sob as advertências constantes do artigo 385, §1º, do CPC; (c) prova 

testemunhal: concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para que 

apresentem rol de testemunhas (art. 357, § 4º, CPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local), a ser designada 

oportunamente, pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do 

juízo (art. 455, caput, CPC), ressalvadas as hipóteses do art. 455, § 4º, do 

CPC.Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 18 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14HS00MIN.Com 

fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO a cópia integral do 

prontuário médico da paciente – tanto do Hospital Regional de Sorriso 

quanto do PSF II de Vera/MT, o qual deverá ser juntado aos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Vera/MT, 17 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109044 Nr: 228-21.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAMARA ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPPNUS INDUSTRIA DE VETUARIO LTDA, 

PUMA FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SUGUIMOTO - 

OAB:190204, GABRIELLA CARRILHO CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:OAB/PR 78594, GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - 

OAB:18320, JEAN CARLOS NERI - OAB:OAB/PR 27064, MARCELO 

FERREIRA DE PAULO - OAB:OAB/SP 250483

 Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.- Dos 

embargos de declaração opostos por Clamara Artigo do Vestuário Ltda.De 

sua vez, quanto aos embargos de declaração em epígrave, tendo que 

merece acolhimento, uma vez que a sentença deixou de dispor acerca da 

caução ofertada nos autos, conforme determinação proferida à ref. 23, e 

cumprida à ref. 29. Assim, ACOLHO os embargos de declaração para, 

suprindo a omissão, DETERMINAR que, após o trânsito em julgado da 
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sentença, seja realizado o levantamento da caução em favor da parte 

autora.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107167 Nr: 1094-63.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA ARAÚJO, ANDERSON KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovido por ANDERSON KUHN, 

representado por sua genitora WILMA DE ARAÚJO, em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, partes devidamente qualificadas 

nos autos.

 INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução de 

sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106951 Nr: 1021-91.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELENE MAHL ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1021-91.2015.811.0102

Código n. 106951

Vistos em correição.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 20 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105715 Nr: 626-02.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovido por MARIA BORGES DE 

ARAÚJO, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

partes devidamente qualificadas nos autos.

 INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução de 

sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101983 Nr: 1179-20.2013.811.0102

 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: HILÁRIO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Henrique Magnani - 

OAB:MT0008836O, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B

 Autos nº: 1179-20.2013.811.0102

 Código n°: 101983

Vistos em correição.

Inicialmente, PROCEDA-SE a alteração da classe processual dos 

presentes autos para cumprimento de sentença.

 No mais, DEFIRO o pedido de pág. 1251/1252, pelo que INTIME-SE o 

executado da penhora realizada nos autos, por meio de seu causídico, 

nos termos do art. 854, §2º do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 20 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119995 Nr: 2871-15.2017.811.0102

 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: GILMAR SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DELGADO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Nos autos, verifico que as provas o qual a defesa pretende produzir, 

podem ser sanadas neste feito. Já quanto a alegação de inépcia da inicial, 

não há falar em inépcia, uma vez que dos fatos narrados decorrem 

logicamente a conclusão, sendo que o pedido é juridicamente possível, 

não tendo o requerido encontrado qualquer dificuldade para a 

apresentação de sua defesa. Ademais, verifica-se que o valor da causa 

está compatível com o pedido da indenização (moral e material).Inexistindo 

outras questões preliminares arguidas ou que devam ser conhecidas de 

ofício, dou por saneado o processo.Tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se aos seguintes pontos: (i) se o requerido estaria embriagado 

no momento do acidente; (ii) se a bebida foi determinante para a 

ocorrência do acidente; (iii) se o acidente foi por culpa exclusiva do réu, 

se foi por culpa exclusiva do autor, ou se foi por culpa concorrente – tanto 

do autor como do réu; (iv) se o réu estava dirigindo com excesso de 

velocidade.A partir de tais pontos controvertidos, defiro a produção das 

seguintes provas: (a) prova documental, por meio dos documentos já 

colacionados aos autos; (b) depoimento pessoal da parte autora e do 

requerido, o qual deverão ser intimados pessoalmente para a audiência, 

sob as advertências constantes do artigo 385, §1º, do CPC; (c) prova 

testemunhal: desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, contados desse despacho saneador, apresentar o rol de 

testemunhas (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.Para realização da prova 

testemunhal DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 16HORAS.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. INTIMEM-SE.Vera/MT, 17 de julho de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121166 Nr: 445-93.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDB, MBBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Aguarde-se o cumprimento da Carta Precatória expedida nos autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116528 Nr: 1409-23.2017.811.0102

 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: GFDS, EFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFN, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:OAB/MG 

113.090, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, NAYARA 

PAULINA FERNADES ROSA - OAB:113.090 MG, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Vistos, em correição.

Há nos autos notícia da interposição de recurso de agravo de instrumento 

(ref.63). Nada obstante os argumentos declinados pela parte, não 

vislumbro motivos para a retratação da decisão recorrida, motivo pelo qual 

a mantenho pelos seus próprios fundamentos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120776 Nr: 266-62.2018.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFF, LDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE CARLA M. DE ANDRADE 

HEEMANN - OAB:8723 MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326, RUI 

HEEMANN JUNIOR - OAB:MT/15.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido de suspensão, pelo período de 60 (sessenta) dias.

Escoado o prazo, o que deverá ser certificado, intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122277 Nr: 968-08.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBdN, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Encaminhe o feito à Defensoria Pública, para que informe o atual endereço 

do requerido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110638 Nr: 702-89.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PMDS, MLMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Aguarde-se o cumprimento da Carta Precatória expedido nos autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110249 Nr: 602-37.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MONICA BRITEZ - 

OAB:19528/O

 Vistos em correição.

Acolho a cota ministerial de ref. 52.

 Assim, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme a pauta do 

conciliador desta comarca.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115975 Nr: 1211-83.2017.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAMIS CARLOS BERNINI, NEIDE ZANASI BERNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Celeste Ltda - 

COMICEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1211-83.2017.811.0102

Código n. 115975

Vistos em correição.

Defiro o pedido de ref. 47.

Para tanto, ENCAMINHEM-SE a Intermat os documentos aludidos no art. 03 

do Decreto Estadual nº 412/2011, a fim de que o referido órgão 

providencie o Estudo Cadastral, devendo, se for o caso, intimar as partes 

e/ou oficiar o registro de imóveis para apresentar os documentos faltantes 

nos autos.

Apresentado o Estudo Cadastral, remetam-se os autos à Fazenda Pública 

Estadual para manifestação (art. 183, §1º, do CPC), no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Incontinenti, INTIME-SE a parte autora, a fim de que apresente os 

documentos pleiteados à ref. 47.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 20 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114458 Nr: 588-19.2017.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUDI GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIN INÁCIO ROSA, MARIA LUZIA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 588-19.2017.811.0102
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 Código n°: 114458

Vistos em correição.

Considerando que decorreu o prazo pleiteado pela Fazenda Pública 

Estadual (ref. 38), INTIME-A para pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 No mais, ante do AR de ref. 54, INTIME-SE a parte exequente para 

promover a citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção análoga do feito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 20 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119584 Nr: 2702-28.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO RCI 

BRASIL AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Assim, considerando que as partes devem agir com probidade e boa-fé, 

evitando-se a morosidade do feito, merece prosperar o pleito formulado 

pela ré, com vistas a reprimir que novas condutas temerárias sejam 

praticadas pela instituição financeira.Logo, defiro o pedido de ref. 55, pelo 

que CONVERTO A OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS, devendo a parte 

autora pagar o valor de mercado do bem, pela tabela FIPE, da data da leilão 

do bem (06/03/2018 – conforme ref. 49), acrescido da multa de 50% sobre 

o valor do financiamento, acrescido de correção monetária pelo índice 

INPC, a partir da data da alienação, e juros de mora de 1% ao mês a partir 

desta decisão, nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto Lei nº 911/69. No 

mais, tendo a demandante ultrapassado os limites do direito de litigar, 

CONDENO-O ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual 

de 9% sobre o valor da causa, a teor do que fixa o art. 81 do 

CPC.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Vera-MT, 20 de 

julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119983 Nr: 2862-53.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DIAS DA SILVA, JULIANO 

RAMALHO DIAS, SINVALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B MT

 Desta forma, em reanálise da prisão cautelar decretada em desfavor dos 

réus Paulo Cesar Dias da Silva e Sinvaldo Pereira de Souza, 

MANTENHO-A, sob os fundamentos já explicitados no decisum anterior, 

aos quais acrescento os acima expostos para não determinar o 

relaxamento da prisão. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115460 Nr: 1015-16.2017.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO BRAZ MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NATALINO DANIELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O

 Autos nº: 1015-16.2017.811.0096

Código n° 115460

Vistos em correição.

Tendo em vista a notícia do falecimento do executado, devidamente 

comprovado através de certidão de óbito nos autos (ref. 37), 

considerando, por outro lado, de se configurar alguma das hipóteses de 

habilitação dos herdeiros nos próprios autos, já que devidamente 

comprovado o óbito do devedor (art. 689, do CPC), SUSPENDO o processo 

e determino a citação, por mandado (CPC, art. 247 e art. 690, parágrafo 

único do CPC), da sucessora do falecido, Sra. Ortinila Danieli, a fim de que 

conheça da presente demanda e, querendo, apresente eventual objeção 

(por ora) unicamente à sua condição de herdeiros do falecido Osvaldo 

Natalino Danieli, trazendo documentos que porventura atestam a 

existência de outros sucessores, bem como quanto à existência de 

inventário, e pronuncie-se sobre a presente ação, tudo em 05 (cinco) dias 

(art. 690 do CPC).

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestação.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 23 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122953 Nr: 1329-25.2018.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIONES DE OLIVEIRA, BRENO PANTOJA 

LEMOS, JOSÉ DA ROCHA, HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES, 

LAERCIO BENFICA, JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, MATEUS 

MENEGON - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIA WERLANE DA PAZ 

BISPO - OAB:22.061, ANTONIO LENOAR MARTINS - OAB:7975-B/MT, 

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIAÇÃO - OAB:19125, MATHIS HALEY 

PUERARI PEDRA - OAB:22764/O, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:MT/ 16.505-B

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 567 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO A LIMINAR para determinar que os requeridos THIONES DE 

OLIVEIRA, BRENO PANTOJA LEMOS, HUGO FERNANDO RODRIGUES 

MARQUES, LAÉRCIO BENFICA, JOSÉ ROCHA e terceiros molestadores 

não identificados se abstenham de praticar ato de esbulho ou turbação em 

face da posse dos autores sobre o imóvel rural denominado Fazenda 

Santa Maria, de 2.662,00 has (dois mil, seiscentos e sessenta e dois 

hectares). Para o caso de descumprimento deste preceito, arbitro multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de 

responsabilização criminal pelo crime de desobediência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122806 Nr: 1251-31.2018.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIONES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA, PAULO 

PINTO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANONIA W. DA PAZ BISPO - 

OAB:22.061/O, ANTONIO LENOAR MARTINS - OAB:7975-B/MT, 

DOUGLAS C DE ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125, MATHIS HALEY - 

OAB:22.764, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante da fragilidade dos fatos aduzidos na inicial, INDEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR. [...] Por tais fundamentos, INDEFIRO a inspeção judicial. 

Ressalto que os documentos apresentados na audiência do dia 

19/07/2018 (mapas e imagens), permanecerão na Secretaria a disposição 

das partes. O prazo para contestar a ação será contado a partir da 

intimação dos réus acerca desta decisão (art. 564, parágrafo único, 
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CPC).INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118654 Nr: 2303-96.2017.811.0102

 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: MSAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, pelo 

que DECRETO O DIVÓRCIO do casal MAURO SÉRGIO AMORIM GOUVEA E 

MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA, na forma do artigo 226, § 6º, da 

Constituição Federal. Em consequência, DECLARO EXTINTO o presente 

feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121168 Nr: 447-63.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ADILSON DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:MT/17545-O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos, para 

declarar a nulidade da citação editalícia do embargante nos autos da 

execução em apenso (Processo nº 95-18.2012.811.0102, Código 72128), 

e por consequência, os demais atos praticados.Sem custas a ressarcir. 

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista ao embargante para promover o 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o prazo, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com baixa no relatório de 

estatísticas.Traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso 

(cód. 72128).INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110087 Nr: 553-93.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMACIA GILDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, VOLNEI COPETTI - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para, confirmando 

a liminar antes deferida para DECLARAR a propriedade e posse plena e 

definitiva do bem em favor da autora. Em consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102125 Nr: 123-15.2014.811.0102

 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: CLAIR REOLON, SALETE GOBBI REOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MORENO, PALMIRA HOLTARELLI 

MORENO, OLERINDO PEDRO BARROS, HILÁRIO MOURA, CRISTOVÃO 

PEDRIEL DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANE OLIVEIRA 

CORBELINO - OAB:13035, JOSÉ RICARDO COSTA MARQUES 

CORBELINO - OAB:5486, VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - 

OAB:21286/O

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar a distribuição da Carta Precatória na Comarca de 

Umuarama PR.
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ESTADO DE MATO GROSSOO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

P O R T A R I A N.º 35/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 
DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão 
regional no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 
 
RESOLVE: 
 
Estabelecer a escala de plantões do mês de AGOSTO/2018 como abaixo relacionado: 
 
 

JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 

 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal/MT, 20 de julho de 2018.             
                        
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
 

 
DATA 

 
JUIZ(A) 

 
GESTOR(A) 

OFICIAL DE JUSTIÇA 

03/08/18 (19h) 
A 06/08/18 (12h) 

Dr. Arom Olímpio 
Pereira 
(2ª Vara de Barra do 
Bugres) 

Rafael Mendes Da 
Silva  

Francisco José 
Medeiros Menezes 

10/08/18 (19h) 
A 13/08/18 (12h) 

Dr. João Filho de 
Almeida Portela  
(3ª Vara Barra do 
Bugres) 

Remilson Fabio de 
Moraes Antônio dos Santos 

17/08/18 (19h) 
A 20/08/18 (12h) 

Dr. Pedro Davi Benetti 
(1ª Vara Campo Novo 
do Parecis) 

Ana Aparecida 
Cebalho 

Francisco José 
Medeiros Menezes 

24/08/18 (19h) 
A 27/08/18 (12h) 
 

Dra. Cláudia Anffe 
Nunes da Cunha 
(2ª Vara Campo Novo 
do Parecis) 

Bruna Chagas Bizelli Ítalo Rodrigues da 
Cunha Neto 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 
 
P O R T A R I A  Nº 36/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de definição dos plantões dos Senhores Oficiais de Justiça, 
nos feriados e também nos dias úteis, após o horário de expediente; 
 
RESOLVE: 
 
ESTABELECER a escala de plantões dos Oficiais de Justiça referente ao mês de 
AGOSTO/2018, como abaixo relacionado: 
 
DATA DIA DA 

SEMANA 
OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01.08.2018 Quarta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
02.08.2018 Quinta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
03.08.2018 Sexta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
04.08.2018 Sábado Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
05.08.2018 Domingo Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
06.08.2018 Segunda-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
07.08.2018 Terça-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
08.08.2018 Quarta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
09.08.2018 Quinta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
10.08.2018 Sexta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
11.08.2018 Sábado Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
12.08.2018 Domingo Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
13.08.2018 Segunda-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
14.08.2018 Terça-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
15.08.2018 Quarta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
16.08.2018 Quinta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
17.08.2018 Sexta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
18.08.2018 Sábado Antônio dos Santos 99985-9319 
19.08.2018 Domingo Antônio dos Santos 99985-9319 
20.08.2018 Segunda-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
21.08.2018 Terça-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
22.08.2018 Quarta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
23.08.2018 Quinta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
24.08.2018 Sexta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
25.08.2018 Sábado Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
26.08.2018 Domingo Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
27.08.2018 Segunda-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
28.08.2018 Terça-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
29.08.2018 Quarta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
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30.08.2018 Quinta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
31.08.2018 Sexta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
 
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça de Mato Grosso. 
 
Sapezal/MT, 20 de julho de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 
 

EDITAL N. 011/2018-DF 
 
O Excelentíssimo Doutor Conrado Machado Simão, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Sapezal, no uso de suas atribuições legais.   
 
CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de advogados ad hoc, regularmente inscritos na 
Ordem dos Advogados do Brasil, para ajuizamento e acompanhamento das ações, assistências em 
audiências, cíveis e criminais, quando necessário, para o acompanhamento de processos 
decorrentes da nomeação em audiência e ainda realização de Júris Populares;  
 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de criação de um cadastro único de advogados habilitado 
a receber nomeação dativa perante a Comarca de Sapezal-MT; 
 
RESOLVE: 
 
Tornar Público a abertura de EDITAL para inscrição de advogados regularmente inscritos na OAB 
que queiram exercer atividade jurídica como defensor dativo na área cível e/ou criminal nos 
processos em tramite nesta Comarca, bem como para o ajuizamento de ações judiciais em que a 
parte demonstrar-se hipossuficiente, no período compreendido entre 23 a 27 de julho de 2018. 
O cadastramento dos interessados poderá ser feito pessoalmente, na Diretoria do Foro, mediante o 
preenchimento do requerimento previsto do anexo I deste Edital, no qual deverá fornecer seu 
nome, endereço e telefones onde possa ser encontrado (comercial ou celular), atestando, ainda qual 
a sua área de atuação (cível, criminal ou ambas), e que se encontra devidamente inscrito como 
advogado nos quadros da ordem dos Advogados do Brasil, sob as penas da lei, acompanhado de 
cópia da Carteira da OAB. 
A fixação dos honorários será realizada e arbitrada por ato ou ao final do processo, a depender do 
caso concreto. Utilizar-se-á tal ordem de cadastramento objeto deste edital, quando não houver 
possibilidade de nomeações “pro bono”.  
Findo prazo do presente edital, a lista dos advogados cadastrados ficará disponível na sede deste 
Juízo, em ordem alfabética, e a nomeação dos interessados, será realizado em sistema de rodizio 
sequenciado entre advogados inscritos e militantes na Comarca, evitando-se privilégios, conforme 
preceitua o art. 302, da Seção 21 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça – 
CNGC.  
Fica desde já cientificado o defensor(a) inscrito(a) de que deverá ter disponibilidade para 
atendimento aos assistidos, bem como o comparecimento imediato, de regra, à sala de audiências 
(cerca de 10 minutos após ser convocado), no caso de nomeação para o ato, se não puder fazer 
presentes, será acionado o seu substituto imediato, obedecendo-se, rigorosamente a lista de 
nomeação, restando-lhe preclusa a oportunidade, sem prejuízos de futuras novas nomeações. 
Por fim, ficam ainda cientificados os eventuais interessados de que configurada a recusa sucessiva 
em três oportunidades consecutivas (incluída a hipótese de não atendimento do telefone 
celular/comercial), esta será tida por desistência a permanência na lista geral sem prejuízos do 
futuro novo cadastramento, ressalvada a avaliação da conveniência e oportunidade pelo Juiz 
Diretor do Foro, em face da justificativa a ser apresentada. 
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Deverá a Diretoria do Foro, ainda, oportunamente, efetuar novos cadastramentos, ressalvada a 
permanência dos já inscritos, sendo a estes, resguardado o direito de permanecer na lista, 
independentemente e de novo cadastramento, salvo se formalizar seu pedido de exclusão.  
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro possa alegar 
desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado 
na forma da Lei. Eu, Remilson Fabio de Moraes, Gestor Geral que digitei. 
 
Sapezal-MT, 19 de julho de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 

 
DADOS PESSOAIS 
 
 
NOME: __________________________________________________________ 
 
RG___________________DATA DE EXPEDIÇÃO:_________________________ 
 
ENDEREÇO:______________________________________________________ 
 
BAIRRO:__________________________________________________________ 
 
CIDADE:_________________________________________________________ 
 
E-MAIL:__________________________________________________________ 
 
FONE1:_____________________      FONE 2:__________________________ 
 
Nº DA OBA: _________________ 
 
ÁREA DE INTERESSE DE ATUAÇÃO: 
 
(  ) CIVEL                 ( ) CRIMINAL             (  ) ATUAÇÃO EM AUDIÊNCIAS  
 
(   ) ATUAÇÃO EM JÚRI POPULAR  
 
Pelo presente, nos moldes do edital nº 011/2018-DF, do Fórum da Comarca de Sapezal/MT, 
DECLARO estar ciente das disposições contidas no mesmo, bem como atesto minha regular 
inscrição como advogado nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, motivo pelo qual, 
solicito, nesta ocasião, o cadastramento como defensor dativo nas áreas de interesse acima 
especificadas. 
 
Sapezal-MT, ___________de_____________de_____________. 
 
 ______________________________________________________ 
 
ADVOGADO REQUERENTE – OAB Nº ________________ 
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